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Çok kıymetli okurlar,

Çalışmanın önemini ve değerini ancak çalıştıkça anlayabiliyo-
ruz. İşledikçe, ürettikçe, çabaladıkça sıkıntıları ve olumsuz-
lukları kendimizden uzaklaştırıyoruz. Emek verdikçe başarı 
elde ediyoruz. Bu başarı bizi rehavete sürüklemiyor, bilakis 
daha büyük işler için daha da istekleniyor, hızlanıyoruz. Çok 
sevdiğim bir söz vardır: Hiçbir başarı tesadüf değildir. PTT 
A.Ş.’nin imza attığı bütün güzel işler de özverimizin, azmimi-
zin, çalışkanlığımızın bir neticesidir.

Ocak ayı bizler için oldukça tempolu geçti. Ayın son günlerin-
de, Türkiye’nin finans, ulaşım, teknoloji ve iletişim alanların-
da hizmet veren güçlü 6 kuruluşu (PTT A.Ş., İBB/BELBİM, 
Denizbank, Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım) olarak 
Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturduk. Vatandaşla-
rın cep telefonu veya kart kullanarak para transferi, alışveriş, 
ulaşım harcaması gibi günlük hayattaki ödeme ihtiyaçlarını 
tek bir platformdan karşılayabilmesine imkan veren bu proje 
tamamen yerli ve millî bir girişimdir. PTT A.Ş. olarak Baş-
bakanlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Esteemed readers,

It is only through effort that we can appreciate the importance 
and value of working. As we function, produce and put effort 
into things, we draw troubles and negativities away from us. 
We gain success as we labor. This success does not cause com-
placency within us; on the contrary, we are even more eager 
to achieve even bigger deeds, and gain speed. There is a quote I 
appreciate dearly: No success is a coincidence. Indeed, all good 
deeds achieved by the PTT Corp. are results of our self sacrifice, 
determination and diligence.

The month of January has been quite busy for us. In the last days 
of the month, we formed the Turkey Joint Payment Platform as 
the six solid institutions of Turkey (PTT A.Ş., İBB/BELBİM, Den-
izbank, Turkcell, Türk Telekom and Vakıf Katılım), which pro-
vide service in the field of finance, transportation, technology 
and communication. This project, which allows citizens to meet 
their daily payment needs such as money transfer, shopping and 
transportation expenses from a single platform through the use 
of mobile phones or cards, is a completely national and local in-
itiative. As the PTT Corp., we are honored to constitute a part 

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

life
Ulusal ve küresel işbirliklerimizi  
2018’de yeni bir boyuta taşıyoruz
We carry our national and global partnerships  
into a new phase in 2018. 

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair



5

himayelerinde hayata geçirilen bu platformun bir parçasını 
teşkil etmekten onur duymaktayız.

Geçtiğimiz ay içinde yurt içi işbirliklerimize büyük önem ver-
dik. Memur-Sen ile birlikte uygulamaya koyduğumuz Motif 
Kart, memurlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamala-
rımızdan biridir. Memur-Sen’e bağlı sendikaların üyelerine 
özel bu kartla, kullanıcılar temel gıda, benzin, tekstil gibi çe-
şitli kategorilerdeki ürünlerden avantajlı bir şekilde faydala-
nabilecek, alışverişlerinde puan biriktirebilecekler. Önümüz-
deki dönemde başka kuruluşlarla da işbirliği yapmayı, bu tarz 
avantajlı kartları hayata geçirmeyi planlamaktayız.

Şirketimiz, bölgesel ve küresel işbirliklerini de hız kesmeden 
sürdürüyor. E-ticaret lojistiğinde posta teşkilatları arasında 
dünya 7’ncisi bir şirket olarak, Ocak ayında Hong Kong mer-
kezli taşımacılık firması PAL Express ile “Hisse Devri Pro-
tokolü”nü imzaladık. Protokol kapsamında, PAL Express’in 
yüzde 15’lik hissesi sembolik bir rakamla PTT A.Ş.’ye devre-
dildi. Bu işbirliği Şirketimizi uluslararası e-ticarette birkaç 
adım ileri götürecek, bir dünya markası olmaya bizi daha da 
yakınlaştıracaktır.

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz bu önemli çalışmalarda Sa-
yın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın desteğini her zaman 
hissettik, övgü dolu sözlerine mazhar olduk. Sayın Başbaka-
nımız, Hamamönü’ndeki işyerimizin açılışında PTT A.Ş.’nin 
bir dünya markası olduğunu dile getirerek bizi onurlandır-
dılar. Sayın Bakanımız Kars’taki yeni işyerleri, hizmet bina-
ları ve çağrı merkezimizin açılışında PTT A.Ş.’nin bir dünya 
devi olduğunu ifade ederek biz Şirket çalışanlarını son derece 
mutlu ettiler. Onların inancı, desteği ve teşviki çalışmaları-
mızda bizlere büyük motivasyon sağlamaktadır. Ülkemize 
ve milletimize faydalı işler yapmaya hız kesmeden devam 
edeceğiz.

Çok sevgili okurlar... PTT A.Ş. olarak daha da büyüyor, güçle-
niyoruz. Bunda özverili personelimizin ve yılmadan çalışma-
mızın yanı sıra inovatif bakış açımızın da büyük payı vardır. 
Çağımızda inovasyon kısmen teknolojiyle mümkün olmakta-
dır. Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü bir Şirket olarak bu 
alanda hangi çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve dünyada tek-
noloji alanında neler oluyor, daha yakından takip edebilme-
niz için sizlerle ikinci kez Ptttech dergisini buluşturuyoruz. 

Hepimiz için verimli, başarılı ve sağlıklı bir ay olmasını te-
menni ederim.

of this platform, which was realized under the auspices of the 
Prime Ministry and the Ministry of Transport, Maritime Affairs 
and Communication.

We attributed major importance to our domestic collaborations 
within the last month. Motif Kart, which we have put to service 
together with Memur-Sen, is one of our applications that will 
facilitate the lives of our civil servants. With this card, which is 
exclusive to the members of the unions affiliated to Memur-Sen, 
users can benefit with advantages from products in various cat-
egories such as staple food, gas and textile, and can collect points 
as they shop. We are planning on carrying out collaborations 
with different institutions as well in the forthcoming period, and 
to introduce such advantageous cards.

Our Company continues its regional and international collabo-
rations as well without losing speed. As a company which ranks 
7th in the world among the postal administrations in the field 
of  e-commerce logistics, we signed the “Share Transfer Proto-
col” with the Hong Kong-based transportation firm PAL Ex-
press. Within the framework of the protocol, 15 percent shares 
of PAL Express were transferred to the PTT Corp. for a symbolic 
amount. This collaboration shall carry our Company several 
steps further in terms of international e-commerce, and bring 
us closer to becoming a global brand.

During these significant works we carried out in the month of 
January, we always felt the support of our Esteemed Prime 
Minister and Esteemed Minister, had the honor of hearing their 
words of praise. By stating that the PTT Corp. is a global brand, 
our Esteemed Prime Minister honored as at the opening of our 
branch in Hamamönü. At the opening of the new branches, ser-
vice buildings and call center in Kars, our Esteemed Minister 
stated that the PTT Corp. is a global giant and made us employ-
ees of the Company quite content. Their faith, support and en-
couragement motivate us greatly. Without losing speed, we shall 
continue to do good deeds for our country and nation.

Esteemed readers… As the PTT Corp., we are growing bigger, 
getting stronger. Playing a major part in this is our innovative 
perspective as well as our self-sacrificing personnel and the fact 
that we work without getting tired. In our era, innovation is 
partly possible through technology. As a Company that takes the 
lead in Turkey’s digital transformation, we are uniting you with 
the Ptttech magazine for the second time so you can keep up with 
our works in the field as well as what is going on in the realm of 
technology in the world.

I hope that the month proves to be efficient, successful and 
healthy for each and every one of us.
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“Türkiye’nin küresel düzeyde görünürlüğü  
en yüksek değeri Türk Hava Yolları’dır”
“Turkey’s asset with the most global visibility is Turkish Airlines”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak’ta Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türk Hava Yolları’nın 
(THY) yurt dışı temsilcileriyle bir araya geldi. THY’nin tüm 
dünyada havacılık sektörünü kendisine hayran bıraktığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun 120 fark-
lı ülkedeki 300 havalimanına sefer düzenleyerek “dünyanın 
en çok noktaya uçan şirketi” unvanına sahip olduğuna dikkat 
çekti. Erdoğan, THY’nin 2018’de 33 milyon iç hatlar, 41 mil-
yon dış hatlar yolcusu ile 1,3 milyon ton kargo taşımayı ve 11,8 
milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini söyleyerek, inşası 
süren yeni havalimanının açılmasıyla kurumun rekabet gücü, 
iş modeli, işletme anlayışı ve hizmet kalitesinin yükseleceğini 
belirtti.

On 9 January, President Recep Tayyip Erdoğan convened with 
the foreign representatives of Turkish Airlines (THY) at the 
Beştepe People’s Culture and Congress Center. Stating that the 
THY continues to amaze the aviation sector in the entire world, 
President Erdoğan underlined the fact that the institution, 
by flying to 300 airports in 120 different countries, holds the 
“world’s airline that flies to the highest number of destinations” 
title. Expressing that the THY aims to carry 33 million domes-
tic, 41 million international passengers as well as 1.3 million 
tons of freight and to secure a revenue of 11.8 billion dollars, 
Erdoğan indicated that with the opening of the new airport, the 
institution’s competitive strength, business model, operation 
understanding and service quality would be enhanced.

Güncel
Agendalife 1Güncel
Agendalife 1
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY’nin Türkiye’nin yüksek tek-
nolojiye dayalı sanayisinin gelişmesinde de rol oynadığının 
altını çizdi. “Eğer bugün ülkemizde dünya çapında başarılara 
imza attığımız bir havacılık sanayisi varsa, bunu önemli ölçü-
de Türk Hava Yolları’na borçluyuz” diyen Erdoğan, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Şu anda en önemli savunma sanayi ku-
ruluşlarımızın yöneticilerinin ve kritik personelinin ciddi bir 
bölümü Türk Hava Yolları’nın teknik bölümlerinde yetişmiş, 
bilgi ve deneyim sahibi olmuş kişilerdir. Bir başka ifadeyle 
Türk Hava Yolları havacılık ve savunma sanayimiz için adeta 
bir okul vazifesi görmektedir.”

President Erdoğan also underlined that the THY plays a part 
in the development of Turkey’s high technology-dependent in-
dustry. Saying, “If there is an aviation industry in our coun-
try today with which we achieve global success, we primar-
ily owe that to Turkish Airlines,” Erdoğan went on to add: “A 
considerable section of our most important defense industry 
organizations’ directors and critical personnel are people 
raised in the technical sections of Turkish Airlines, people 
of knowledge and experience. Put differently, Turkish Air-
lines serves almost like a school for our aviation and defense  
industry.”
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Türkiye’nin küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değeri-
nin Türk Hava Yolları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Her gün dünyanın yüzlerce farklı noktasına ülke-
mizin bayrağını taşıyan Türk Hava Yolları’nın yaptığı tanıtı-
mın bedelini parayla ölçmek mümkün değildir. Diğer hizmet-
lerinin yanı sıra ülkemizin tanıtımına yaptığı bu katkı için de 
Türk Hava Yollarımıza ve tüm mensuplarına şahsım, milletim 
adına teşekkür ediyorum” dedi.

“119 ülke, 296 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Hava 
Yolları yurt dışı temsilcilerini kabul ettiği programa katıldı. 
Bakan Arslan, ülkemizin havacılık alanında uluslararası are-
nada artık söz sahibi olduğunu belirterek, “Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü’nün 170 üyesinden 156’sının oyunu alarak 
2016-2019 arası konsey üyesi ve karar verici ülke konumuna 
geldik” dedi.

İnşaatı süren 3 havalimanı olduğunu, 5 havalimanının ise 
ihale süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Bakan Arslan, 
“Yurt dışında 50 ülke, 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorduk. 
Bunu da artırdık ve bugün 119 ülke, 296 noktaya uçuş gerçek-
leştirebiliyoruz” diye konuştu.

Expressing that Turkey’s asset with the most global visibility is 
Turkish Airlines, President Erdoğan said, “It is not possible to 
measure by money the worth of the promotion done by Turkish 
Airlines, which carries our country’s flag to hundreds of spots 
in the world everyday. In addition to its other services, I would 
like to thank our Turkish Airlines and all its members on behalf 
of myself and my people for this contribution they make to the 
promotion of our country.”

“We are flying to 119 countries, 296 destinations”

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan also attended the program where President Re-
cep Tayyip Erdoğan received the foreign representatives of 
Turkish Airlines. Stating that our country now has a say in the 
international arena in the field of aviation, “By receiving the 
votes of 156 out of the 170 members of the International Civil 
Aviation Organization, we have become a council member for 
2016-2019 and became a decision-maker country,” said Minis-
ter Arslan.

Stating that 3 airports are at the construction stage and the ten-
der processes of 5 airports are ongoing, Minister Arslan said, 
“We used to fly to 50 countries, 60 destinations abroad. We in-
creased this as well and today, we can fly to 119 countries, 296 
destinations.”
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Türkiye’nin finans, ulaşım, teknoloji ve iletişim alanlarında 
hizmet veren güçlü 6 kuruluşunun (PTT A.Ş., Denizbank, 
İBB/Belbim, Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım) oluş-
turduğu Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun (TOÖP) imza 
töreni 25 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirildi. Törende bir ko-
nuşma yapan ve sistemin detaylarını aktaran Başbakan Binali 
Yıldırım, Türkiye’nin 6 şirketinin bir elin nesi var, iki elin sesi 
var misali güçlerini birleştirdiğini ve vatandaşa hizmet için 
bir araya geldiğini söyledi. 

TOÖP ile para transferi ve ödeme imkanlarının kolaylaştığı-
nın altını çizen Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin neresinde 
olursanız olun, diyelim ki otobüse bineceksiniz, üzeriniz-
de oradaki bilet olmaz, onların ulaşım kartı olmayabilir. Bu 
cebinizdeki Türkiye Kartıyla rahat ödemenizi yapacaksınız” 
dedi. Cüzdanda ayrı işlemler için ayrı kartlar taşıma mecbu-

Consisting of the 6 solid institutions of Turkey that serve in the 
fields of finance, transportation, technology and communica-
tion (PTT Corp., Denizbank, İBB/Belbim, Turkcell, Türk Tel-
ekom and Vakıf Katılım) the Turkey Joint Payment Platform’s 
(Türkiye Ortak Ödeme Platformu-TOÖP) signature ceremony 
was organized in Ankara on 25 January. Delivering a speech 
at the ceremony and relaying the details of the system, Prime 
Minister Binali Yıldırım indicated that 6 companies of Turkey 
joined forces and came together to serve the people. 

Underlining that money transfer and payment options are fa-
cilitated through the TOÖP, Prime Minister Yıldırım said, “No 
matter where you are in Turkey; say, you are going to take the 
bus, you might not have a ticket with you, you might not have 
their transportation card. With this Türkiye Kart (Turkey Card) 
in your pocket, you will easily make your payment.” Indicating 

Gücümüz tek, hedefimiz tek
Türkiye Ortak Ödeme Platformu
Joint strength, joint goal
Turkey Joint Payment Platform

2
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riyetinin ortadan kalkacağını ifade eden Yıldırım, “Tek kartla 
her yere tek ödeme olarak bu iş özetlenebilir. Böylece zaman 
israfına yol açan kayıplar önlenecek. Ve ekonomide kayıt sis-
temini daha da güçlendirecek” diye konuştu. Başbakan Binali 
Yıldırım Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının banka hesabı ol-
madığının da altını çizerek, “Sayısallaşmada, dijitalleşmede 
alacak çok yolumuz var. Perakende harcamaların yüzde 60’ı 
da hâlâ nakit ile yapılıyor. İşte bu ortak platformda, vatan-

that the need to carry different cards for different transactions 
would be eliminated, Yıldırım went on to add, “This can be sum-
marized as a single payment to all points with a single card. 
Thus, losses that lead to waste of time will be prevented. And 
the registry system within the economy will be strengthened 
further.” Stressing that 40 percent of the Turkish population 
does not hold a bank account, Prime Minister Binali Yıldırım 
expressed, “We still have a lot to do in terms of numeration, dig-

daşın emeği alın teri olan parasını güvenle kullanma imkanı 
getiriliyor. Banka hesabı olmayan vatandaşlarımızı da bu sis-
temle, bu kartla iş yapar, ödemelerini yapar hale getirecek” 
diye konuştu. Başbakan Yıldırım, bu kart sayesinde vatanda-
şın sistem içindeki parasını istediği zaman en yakın noktadan 
çekebileceği, banka hesabı olmayanların cep telefonlarından 
para yatırabileceği, ödemelerin gerek kart gerekse cep telefo-
nuyla yapılabileceği bilgisini de aktardı.

italization. 60 percent of retail spending is still made with cash. 
Introduced in this joint platform is the opportunity to safely use 
the money that is the product of the effort of citizens. Our citi-
zens who do not hold a bank account will carry out transactions 
and make their payments with this system, with this card.” Prime 
Minister Yıldırım also relayed the information that with this 
card, citizens can withdraw their money within the system an-
ytime from the nearest point, that those without a bank account 
can deposit money from their phones and that the payments can 
be made with both the card and cell phones.
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Platform bu yılın ikinci yarısında hizmete  
sunulacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da 
Türkiye Ortak Ödeme Platformu imza töreninde bir konuşma 
yaptı. TOÖP’nin bu yılın ikinci yarısında hizmete sunulacağı-
nı kaydeden Bakan Arslan, platformun ulaşım ve haberleşme 
altyapısını millîleştirme ve yerlileştirme projesinin bir uygu-
laması olacağını ifade etti. 

Bakan Arslan, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yöne-
lik gayretlerinin hız kesmeden devam edeceğini vurguladığı 
konuşmasında PTT A.Ş.’nin faaliyetlerine de değindi. Türki-
ye’nin 177 yıllık çınarının 4 bin 602 işyeriyle ülkemizin her 
yerine ulaştığını ifade eden Arslan, hiçbir bankanın olmadığı 
yaklaşık 1800 yerleşim yerinde sadece PTT’nin, hiçbir banka 

Platform to be put into service in the second half 
of this year

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan also delivered a speech at the Turkey Joint Pay-
ment Platform signature ceremony. Indicating that the TOÖP 
would be put into service by the second half of this year, Minister 
Arslan asserted that the platform is an implementation of the 
project to nationalize and localize the transportation and com-
munication infrastructure.

In his speech, where he stressed that the efforts to facilitate the 
lives of citizens would continue without losing speed, Minister 
Arslan also touched upon the activities of the PTT Corp. Stat-
ing that Turkey’s plane tree of 177 years reaches all around our 
country with its 4 thousand 602 offices, Arslan said that in 1800 

“Tek kartla her yere tek ödeme olarak bu iş özetlenebilir. Böylece zaman 
israfına yol açan kayıplar önlenecek ve ekonomide kayıt  

sistemi daha da güçlenecek.” 
“This can be summarized as a single payment to all points with a single card. Thus, 

losses that lead to waste of time will be prevented and the registry system within the 
economy will be strengthened further.” 
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ATM’sinin bulunmadığı 175 yerleşim yerinde ise sadece Ptt-
matiklerin vatandaşlara hizmet sunduğunu söyledi. Şirketin 
ayda yaklaşık 95 milyon işlem yapabilir hale geldiğini belirten 
Bakan Arslan, sözlerini Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun 
hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Boz-
geyik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM A.Ş. Genel Müdü-
rü Ahmet Ak, Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su 
Hakan Ateş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 
Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Turkcell CEO’su Kaan 
Terzioğlu tarafından Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nun  
imzaları atıldı.

settlements where there are no other banks it is only the PTT and 
in 175 settlements where there are no any ATM’s it is only the 
Pttmatik’s that bring services to the citizens. Indicating that the 
company can carry out 95 million operations per month, Minis-
ter Arslan concluded his speech by expressing his wishes that the 
Turkey Joint Payment Platform leads to good.

Following the speeches, Prime Minister Binali Yıldırım, Minister 
of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet Ars-
lan, PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan 
Bozgeyik, İstanbul Metropolitan Municipality Mayor Mevlüt 
Uysal, İstanbul Metropolitan Municipality BELBİM Corp. Di-
rector-General Ahmet Ak, Denizbank Financial Services Group 
CEO Hakan Ateş, Vakıf Katılım Director-General İkram Göktaş, 
Türk Telekom CEO Paul Doany and Turkcell CEO Kaan Terzioğlu 
provided their signatures for the Turkey Joint Payment Platform.

TÜRKIYE 
ORTAK ÖDEME 

PLATFORMU
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“PTT Türkiye’nin değil, dünyanın bir markası oldu”
“PTT has become a brand of not only Turkey but also of the world”

Hizmet ağını gün geçtikçe genişleten PTT A.Ş., Ocak ayında 
pek çok işyeriyle beraber PTT Hamamönü Şubesi’nin de açı-
lışını gerçekleştirdi. 5 Ocak’taki açılış törenine katılan Baş-
bakan Binali Yıldırım, PTT’nin yalnızca Türkiye’nin değil, 
dünyanın bir markası olduğunu vurgulayarak, “2003’te gö-
reve başladığımda 170 yıllık mazisi olan PTT 11 trilyon zarar 
ediyordu. 1 ayda yaptığı işlem sayısı 2 milyon 400 bindi. Şu 
anda yaptığı işlem sayısı 30 milyonun üzerine çıktı ve PTT 
yarım milyar civarında kâr ediyor. PTT millete yük olmuyor, 
milletin yükünü taşımaya devam ediyor” dedi.

Expanding its service network by the day, the PTT Corp. opened 
the PTT Hamamönü Branch in the month of January as well as 
many other branches. Attending the opening ceremony on Jan-
uary 5, Prime Minister Binali Yıldırım stressed that the PTT is a 
brand of not just Turkey, but of the entire world and said, “When I 
took office in 2003, the PTT, which has a history of 170 years, was 
making a loss of 11 trillion. The number of transactions it carried 
out in 1 month was 2 million 400 thousand. Right now, the num-
ber of transactions it carries out has exceeded 30 million and the 
PTT makes a profit of around half billion. The PTT is not a burden 
on the people, it continues to carry the burden of the people.”

3
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ise açılış töreninde yaptığı konuşmada PTT A.Ş.’nin ulusla-
rarası işbirliklerine değinerek, “PTT artık dünyanın her ye-
rinde işbirliği yapan, Türkiye’nin değerlerini oraya taşıyan 
ve oradan kaynaklı olarak da Türkiye’ye katma değer oluş-
turan bir yer haline geldi. E-ticaretle ilgili çok güzel anlaş-
malar yaptık. Bunu dünyanın her yerine yaygınlaştırıyoruz” 
diye konuştu.

In the speech he delivered at the opening ceremony, Minister of 
Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan, 
on the other hand, touched upon the PTT Corp.’s international 
collaborations and stated, “The PTT has now become a spot that 
carries out collaborations all around the world, conveys there 
the values of Turkey and from there, creates added value to Tur-
key. We have concluded very fine agreements related to e-com-
merce. We are rendering this widespread all around the world.” 

Konuşmaların ardından PTT Hamamönü Şubesi’nden ilk 
kargolar yola çıkarıldı. Kargolar Başbakan Yıldırım adına 
Cerablus’a, Bakan Arslan adına El-Bab’daki Şehit Bülent Al-
bayrak İlkokulu’na gönderildi.

Following the speeches, the first dispatch from the PTT 
Hamamönü Branch set off. The cargoes were sent to Jarabulus 
in the name of Prime Minister Yıldırım and to the al-Bab Martyr 
Bülent Albayrak Primary School in the name of Minister Arslan. 
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PTT’nin e-ticaret platformu  
2,5 milyon esnafı kapsıyor
PTT’s e-commerce platform  
encompasses 2.5 million tradesmen

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Ocak’ta Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarları Konfederasyonu’nda (TESK) düzenlenen Türkiye 
Esnaf Buluşması’na katıldı. Esnaf ve sanatkarların ülke için 
önemine değinen Başbakan Yıldırım, hükümet olarak 15 yıl-
dır onların yanında yer alarak ülke imkanları dahilinde des-
tek verdiklerini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım konuşmasında PTT A.Ş. hizmetleri ile 
e-ticarete de değindi. Esnaf ve sanatkarlara PTT hizmetle-
rinde indirim ve kolaylık sağlandığını belirten Yıldırım, on-
lar için sunulacak Esnaf Kart’ın da birçok avantajı olacağını 
söyledi. Başbakan Yıldırım, PTT’nin 2,5 milyon esnafı kap-

On 15 January, Prime Minister Binali Yıldırım attended the 
Turkey Tradesmen Meeting organized at the Confederation of 
Turkish Tradesmen and Craftsmen (TESK). Touching upon the 
importance of tradesmen and craftsmen for the country, Prime 
Minister Yıldırım indicated that as the government, they have 
stood by them for 15 years and that they have granted them sup-
port within the means of the country.

In his speech, Prime Minister Yıldırım also referred to the ser-
vices of the PTT Corp. Indicating that tradesmen and craftsmen 
are offered facilitation in terms of the PTT services, Yıldırım 
said that the Esnaf Kart (Tradesmen Card), which will be offered 

4
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sayan e-ticaret platformu ePttAVM.com’dan da söz ederek, 
“Kimse kimseyi görmeden alışverişini yapıyor; sen sağ, ben 
selamet. Ne satanı tanıyorsun, ne alanı tanıyorsun ama sa-
tış oluyor, para geliyor, mal gidiyor, işler yürüyor. Dünya bu 
tarafa gidiyor artık. Bakıyorsunuz satan Amerika’da, üreten 
Türkiye’de, teslimat yapılıyor Balkanlar’da. Yani artık dünya 
küçüldü, küresel köy haline geldi. Lojistik başka yerde, satıcı 
başka yerde, alıcı başka yerde” dedi. 

Babadan kalma usullerle ticaret yapılmaya çalışıldığında de-
ğişimin ıskalanacağını belirten Başbakan Yıldırım, “Bu plat-
formlara mutlaka sizlerin de dahil olması lazım. Bankacılık 
ve sigortacılık alanlarında çalışmalarınızı kolaylaştıracağız. 
Pazarlama destekleriyle markalaşma işini geliştireceğiz” 
diye konuştu.

for them, will introduce many advantages. Also mentioning the 
PTT’s e-commerce platform ePttAVM.com, which encompass-
es 2.5 million tradesmen, Prime Minister Yıldırım said, “People 
shop without seeing anyone else; all is well for all. You don’t 
know neither the seller nor the buyer and yet the sale does take 
place, the money comes, the item goes, things work out. This is 
where the world is headed towards. You take a look and see that 
the seller is in America, the producer in Turkey, and the delivery 
is made in the Balkans. That is to say, the world has now grown 
smaller, it has become a global village. Logistics is somewhere 
else, the seller somewhere else, the buyer somewhere else.”

Stressing that change will be missed when one tries to carry out 
trade with paternal ways, Prime Minister Yıldırım went on to 
add, “You definitely must be included in these platforms. We will 
facilitate your efforts in the fields of banking and insurance. We 
will enhance branding through marketing support.”

“Bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışmalarınızı kolaylaştıracağız. 
Pazarlama destekleriyle markalaşma işini geliştireceğiz.” 

“We will facilitate your efforts in the fields of banking and insurance. We will enhance 
branding through marketing support.”
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Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan relayed information on the Kanal İstanbul project 
at the press conference he organized at the Ministry on January 
15. Indicating that an extensive research was carried out when 

determining where the mega project 
would be implemented, Minister Arslan 
said, “By taking into account all possible 
interactions in the Thrace region of our 
country, these works have so far been 
carried on 5 different alternatives. From 
now on, our works shall continue on the 
4th alternative, the Küçükçekmece-Sazlı-
dere-Durusu corridor route, which of-
fers the most advantaged position. Our 
goal is to complete the tender processes 
with a mixed model including build-op-
erate-transfer model and the public-pri-
vate collaboration, and to start the con-

struction within this year.” Minister Arslan stated that when the 
route was being determined, factors such as earthquake and 
tsunami risks, wave climate, wind and geological study data 
were evaluated.

Kanal İstanbul route revealed
Kanal Istanbul güzergahı belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
15 Ocak’ta Bakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında Kanal 
İstanbul projesine ilişkin bilgi aktardı. Mega projenin nerede 
yapılacağına karar verirken kapsamlı bir araştırma yapıldı-
ğını kaydeden Bakan Arslan, “Ül-
kemizin Trakya tarafındaki olası 
bütün etkileşimler dikkate alına-
rak çalışmalar bugüne kadar 5 al-
ternatif üzerinde devam ettirilmiş-
tir. Bundan sonra çalışmalarımız 
en avantajlı konumu sağlayan 4. 
alternatif Küçükçekmece-Sazlıde-
re-Durusu koridor güzergahında 
devam ettirilecektir. Hedefimiz 
yap-işlet-devret modeli ve kamu-ö-
zel işbirliğinin diğer alternatifleri 
dahil olmak üzere karma bir mo-
delle ihale süreçlerini bitirip, bu 
sene içinde kazma vurmaktır” dedi. Bakan Arslan, güzergah 
belirlenirken deprem ve tsunami riskleri, dalga iklimi, rüzgar 
ve jeolojik etüt verileri gibi faktörlerin değerlendirildiğini ifa-
de etti.

5
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Asserting that the most important objective of the project is to 
ease the ship traffic burden in the Bosporus, Minister Arslan 
went on to add, “The objective was to diminish the risks that 
could arise from the ships going through the Bosphorus and 
carrying hazardous substances. Yet another objective was to 
eliminate disorganized structuring for our citizens living on the 
route by also realizing an urban transformation, and to offer 
them a more modern living. Also among our objectives was to 
enhance both the position of our country as well as its appeal 
stemming from waterway transportation in a city such as İs-
tanbul, a global metropolis.” Minister Arslan added that the 
Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu route is 45 kilometers.

Projenin en önemli amacının Boğaziçi’ndeki gemi trafik yü-
künü azaltmak olduğunu kaydeden Bakan Arslan, “Hedef, İs-
tanbul Boğazı’ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden 
kaynaklı oluşabilecek riskleri azaltmaktı. Bir diğer hedefimiz 
o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, su yolu güzergahında 
kentsel dönüşüm de yaparak çarpık yapılaşmayı ortadan kal-
dırmak, daha modern bir yaşam sağlamaktı. Bir başka amacı-
mız, İstanbul gibi dünya metropolü olan şehirde su yolu taşı-
masından kaynaklı hem ülkemizin konumunu hem cazibesini 
artırmaktı” diye konuştu. Bakan Arslan, Küçükçekmece-Saz-
lıdere-Durusu güzergahının 45 kilometre olduğunu sözlerine 
ekledi.

 “Hedefimiz yap-işlet-devret modeli ve kamu-özel işbirliğinin diğer 
alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip  

bu sene içinde kazma vurmaktır.”
“Our goal is to complete the tender processes with a mixed model including 
the build-operate-transfer model and other alternatives of public-private 

partnerships and to start the construction within this year.” 
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Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan attended the “Turkey Walks With Its Martyrs” 
event on 7 January, organized on the occasion of the 103rd an-
niversary of the Battle of Sarıkamış. Touching upon the impor-
tance of the Battle of Sarıkamış, where the Ottoman army fought 
against the Russians and 90 thousand Turkish soldiers were fro-
zen to death, Minister Arslan said, “Our ancestors had come to 
Sarıkamış from Yemen, Thessaloniki, the Balkans, Mosul, Bagh-
dad and Baku. What united them here was the understanding of 
fighting with the awareness of being one, being together, being a 
nation. This is what we are trying to recount to the youth.”

For the “Turkey Walks With Its Martyrs” event, around 50 
thousand people-young and old, man and woman-gathered at 
the Kızılçubuk Summit between the Soğanlı and Allahuekber 
Mountains. Carrying Turkish flags, the citizens walked towards 
the Upper Sarıkamış Martyrs’ Cemetery in company with the 
marches played by the Ottoman military band.

Minister Arslan attends the “Turkey Walks 
With Its Martyrs” event

Bakan Arslan “Türkiye Şehitleriyle 
Yürüyor” etkinliğine katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılı dolayısıyla 7 Ocak’ta düzen-
lenen “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliğine katıldı. Os-
manlı ordusunun Ruslara karşı mücadele verdiği ve 90 bin 
Türk askerinin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nın 
önemine değinen Bakan Arslan, “Ecdat Yemen’den, Sela-
nik’ten, Balkanlar’dan, Musul’dan, Bağdat’tan, Bakü’den Sa-
rıkamış’a gelmişti. Onları burada toplayan bir olma, beraber 
olma, millet olma şuuruyla mücadele etme anlayışıydı. İşte 
gençlere bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” etkinliği için genç-yaşlı,  
kadın-erkek yaklaşık 50 bin kişi Soğanlı ve Allahuekber Dağ-
ları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı. Ellerinde 
Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar mehteran takımının çaldığı 
marşlar eşliğinde Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüdü.

6
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Bir Cumhuriyet şehri  
Samsun
A Republican city  
Samsun

Emre Bozkır

life

Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bö-
lümü’nde yer alan Samsun bölgenin en ka-
labalık şehridir. Kuzeyinde Karadeniz’in 
bulunduğu liman kentimiz doğuda Ordu, 
güneyde Tokat ve Amasya, güneybatıda 
Çorum ve batıda Sinop ile komşuluk yap-
maktadır. Sahip olduğu pek çok özelliğin 
yanı sıra Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
olaylarından birine ev sahipliği yapmasıyla 
da Türkiye’nin en özel şehirlerinden biridir. 

Situated in the Central Black Sea Section of the 
Black Sea Region, Samsun is the region’s most 
populated city. Our port city, to the north of 
which is the Black Sea, neighbors Ordu to the 
east, Tokat and Amasya to the south, Çorum 
to the southwest and Sinop to the west. In ad-
dition to the many qualities it possesses, it is 
one of the most special cities of Turkey with 
the fact that it was home to one of the most im-
portant events of our Republican history.
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Samsun’un MÖ 4. yüzyılda Miletlilerin 
kurduğu Amisos şehriyle ortaya çıktığı 
düşünülür. Ancak bölgedeki yerleşimin 
tarih öncesi devirlere kadar uzandığı bi-
linmektedir. Arkeolojik araştırmalarda 
Tekkeköy, Dündartepe ve Kaledoruğu gibi 
eski yerleşim yerleri bulunmuştur. Elde 
edilen bulgulara göre buraya ilk yerle-
şenler Kaşkalar olmuştur. Samsun, tarih 
boyunca çok sayıda medeniyeti barın-
dırmıştır. Kaşkaların ardından Hititler-
den Friglere, Kimmerlerden Lidyalılara, 
Miletlilerden Perslere, Makedonyalılar-
dan Romalılara birçok farklı uygarlığın 
egemenliğine girmiş, Roma İmparatorlu-
ğu’nun bölünmesinden sonra Türkler ta-
rafından fethedilinceye dek Bizanslıların 
hakimiyetinde kalmıştır. 

Samsun is thought to have emerged with the 
city of Amisos established by the Miletans in 
the 4th century BC. The history of the settle-
ment in the region, however, is known to go 
back to the pre-historical times. Archaeolog-
ical excavations have revealed ancient set-
tlements such as Tekkeköy, Dündartepe and 
Kaledoruğu. According to findings, Kaskians 
were the first to settle in the region. Samsun 
has hosted many civilizations throughout its 
history. Following the Kaskians, it went un-
der the rule of many different civilizations 
from the Hittites to the Phrygians, from the 
Cimmerians to the Lydians, from the Mile-
tans to the Persians, from the Macedonians to 
the Romans, and following the division of the 
Roman Empire, it remained under Byzantine 
rule until it was conquered by the Turks.



Oldukça köklü ve büyük değişimler yaşayan şehrin tarihinde-
ki belki en unutulmaz yere sahip olay, Atatürk’ün Samsun’a 
çıkışıdır. Dönemin Osmanlı hükümeti tarafından Samsun ve 
civarında asayişi temin etmesi için şehre gönderilen 9. Ordu 
Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan 
bindiği Bandırma Vapuru’yla 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmış 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına zemin hazırlayan 
Millî Mücadele’nin ilk adımını atmıştır. 

Bandırma Vapuru’nun aslına uygun şekilde inşa edilen ve 
2003 yılında hizmete açılan Bandırma Vapuru Müzesi o 
dönemin ruhunu adeta yaşatır. Atatürk’ün Samsun’a ilk gel-

The most memorable incident in the history of the city, which 
has experienced quite rooted and major transformations, is 
Atatürk’s landing in Samsun. Appointed by the Ottoman govern-
ment as the Inspector of the 9th Army to ensure order in Samsun 
and environs, Mustafa Kemal Pasha reached Samsun on 19 May 
with the ship Bandırma he had boarded in İstanbul on 16 May, 
and took the first steps towards the National Struggle, which 
paved the way for the establishment of the Republic of Turkey.

The Bandırma Ship Museum, which was built in accordance 
with the original ship and opened in 2003, almost makes one 
experience the spirit of the period. The building, where Atatürk 
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II. Kılıç Arslan döneminin (1155-1192) sonlarına doğru Sel-
çukluların hakimiyet kurduğu Samsun, daha sonra bir dö-
nem Komnenosların eline geçmiş ve çeşitli Anadolu beylikle-
rinin kontrolüne girmiştir. I. Bayezid döneminde (1389-1402) 
kısa süre Osmanlı topraklarına katılsa da şehirdeki istikrarlı 
Osmanlı hakimiyeti ancak Çelebi Mehmed devrinde gerçek-
leşmiştir. 

Takip eden yüzyıllarda küçük bir liman kenti olarak varlığı-
nı sürdüren Samsun 19. yüzyılın ortalarından itibaren tütün 
ekiminin yaygınlık kazanması, Karadeniz’de buharlı gemi 
ticaretinin başlaması, kıyı bölgelerden Türklerin, İç Anado-
lu’dan Rumlar ile Ermenilerin ve Avrupalı tüccarların şehre 
gelmesiyle ekonomik ve ticari açıdan zenginleşen önemli bir 
liman şehrine dönüşmüştür. Kafkasya göçmenlerinin şehre 
yerleştirilmesi de nüfusu artıran temel etkenlerden olmuştur. 

Samsun, where the Seljuqids reigned towards the end of the pe-
riod of Kilij Arslan II (1155-1192), went under the rule of the Kom-
nenoses for a while, as well as that of various Anatolian beyliks. 
Although it was shortly annexed to the Ottoman lands during the 
time of Bayezid I (1389-1402), consistent Ottoman rule in the city 
was only secured during the time of Çelebi Mehmed.

Continuing its existence as a small port city during the succes-
sive centuries, Samsun, from the mid-19th century onwards, 
started to transform into an important port city that grew rich-
er in the economic and commercial sense as tobacco planting 
gained currency, steamship trade began in the Black Sea, and 
Turks arrived from the shores, Rums and Armenians from the 
Central Anatolia as well as European merchants. Also promi-
nent in the increase of the population was the fact that immi-
grants from Caucasia were settled in the city.
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diğinde 6 gün kaldığı bina ise Gazi Müzesi olarak hizmet 
vermektedir. Müzede Atatürk’ün yatak odası ve çalışma sa-
lonları, Atatürk’le ilgili fotoğraflar ve belgeler yer alır. Mü-
zenin en önemli özelliklerinden biri, Onuncu Yıl Nutku’nun 
aslının sergilenmesidir. Kentin çok daha eskilere uzanan ta-
rihine Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde tanıklık 
edilebilir. Müzelerin yanı sıra Akalan Kalesi, Dündartepe 
Höyüğü ve Toptepe tümülüsleri gibi arkeolojik sit alanları; 
Büyük Cami, Kale Camii ve Şeyh Kutbüddin Camii ve Tür-
besi gibi Osmanlı ve daha önceki Türk ve İslam devletlerin-
den kalan tarihî eserler ile Atatürk’ün Samsun’a çıkışı anısı-
na yaptırılan Atatürk Anıtı ve İlkadım Anıtı görmeye değer  
yapılardır. 

stayed for 6 days when he first came to Samsun, on the other 
hand, serves as the Ghazi Museum. Found inside the museum 
are Atatürk’s bedroom and working halls as well as photo-
graphs of and documents on him. One of the most important 
features of the museum is that it is where the original text of the 
Decennial Oration is exhibited. The history of the city that goes 
way back can be witnessed at the Samsun Archaeology and 
Etnography Museum. Also worth seeing in addition to the mu-
seums are archaeological sites such as the Akalan Castle, Dün-
dartepe Mound and Toptepe tumuli; historical artifacts from 
the Ottomans and previous Turkish and Islamic states such as 
the Büyük Mosque, Kale Mosque and Şeyh Kutbüddin Mosque 
and Tomb as well as the Atatürk Monument and the İlkadım 
Monument, built to commemorate Atatürk’s landing in Samsun.

Oldukça köklü ve büyük değişimler yaşayan Samsun’un tarihinde unutulmaz bir 
yere sahip olay, Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere şehre gelmesidir.

Having experienced rooted and great transformations, the unforgettable event in the 
history of Samsun is the arrival of Atatürk in the city to initiate the National Struggle. 



Samsun sağlık, eğitim, ticaret, sanayi ve ekonomi gibi pek çok 
bakımdan Karadeniz Bölgesi’nin en gelişmiş şehridir. Tarı-
ma elverişli toprakları geniş çeşitlilikte gıda ürünlerinin elde 
edilmesini sağlar. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren 
tütün üretimi ve ihracatı şehir nüfusunun başlıca gelir kay-
naklarından olmuştur. Cumhuriyet döneminde modern bir 
liman kenti haline gelmiştir. Tarihî ve ekonomik değerinin 
yanı sıra kültürel ve sanatsal etkinliklerin de düzenli olarak 
gerçekleştirildiği şehirde Devlet Opera ve Balesi, Devlet Ti-
yatroları ile birlikte pek çok özel tiyatro faaliyet göstermek-
tedir. Dolayısıyla Samsun’un çok yönlü bir Cumhuriyet kenti 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Samsun’un kıyı kesimlerinde tipik Karadeniz iklimi, iç ke-
simlerinde Akdağ ve Canik Dağları’nın etkisiyle karasal iklim 
görülür. Böylece şehirde deniz, kum ve güneşin keyfi çıkarıla-
bilirken, aynı zamanda yaylalarda şenliklere katılıp doğa yü-
rüyüşleri yapılabilir veya kış sporlarıyla uğraşılabilir. Hatta 
Ladik’te kaplıcalara gidilebilir, yamaç paraşütü deneyimlene-
bilir ya da Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarında kuş gözlemi 
yapılabilir.

Samsun is the most developed city of the Black Sea region in 
terms of many aspects such as health, education, commerce, 
industry and economy. Its lands, that are favorable for agricul-
ture, ensure the production of foods on a large spectrum. Start-
ing from the final times of the Ottomans, tobacco production 
and export have been the main sources of income for the city. It 
was transformed into a modern port city in the Republican pe-
riod. In the city, where cultural and artistic activities are strik-
ing as well as its historical and economic value, State Opera and 
Ballet and State Theaters as well as many private theaters are 
active. Thus, it can easily be said that Samsun is a versatile Re-
publican city.

In the coastal regions of Samsun, typical Black Sea climate is 
observed, whereas in the interior, continental climate is prom-
inent owing to the effect of Akdağ and Canik Mountains. Thus, 
while the sea, sand and sun can be enjoyed in the city, one can 
also attend feasts in the highlands, go on nature treks or be en-
gaged in winter sports. Also possible is to visit the hot springs in 
Ladik, experience paragliding or watch birds in the Kızılırmak 
and Yeşilırmak deltas.
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PTT A.Ş., 8-10 Şubat 2018 tarihleri arasında Samsun’da  
Yönetim Toplantısı düzenleyecek.

PTT Corp. will organize the Administration Meeting  
in Samsun between 8-10 February 2018.



Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden

Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç 
Bitmesin
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It was a Wednesday morning in 1926. 
When the residents of the United States 
of America grabbed the popular news-
paper of the time The Milwaukee Sen-
tinel, they came across an interesting 
piece of news in the center spread: 
“You can take a city tour with phan-
tom cars!” The news talked about what 
could be done with a driverless vehicle. 
“It steers the wheel on its own, brakes 
itself,” said the news, and told the read-
er about the vehicle without a driver in 
the clearest way. Of course, this was a 
distant dream in the 1920s. In the de-
termined course, the phantom vehicle 
made way symbolically. But no seri-
ous development ensued. As the 20th 
century carried on with all its striking 

90 yıllık rüya: Sürücüsüz otomobiller

Perspektif
Perspective

A dream of 90 years: Driverless vehicles

Buğra Ayan

1926 yılının bir Çarşamba sabahıydı. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşa-
yanlar, zamanın popüler gazetesi The 
Milwaukee Sentinel’i eline aldığında 
orta sayfalarda ilginç bir haberle kar-
şılaştı: “Fantom araçlarla şehir turu 
atabileceksiniz!” Haberin içeriğinde 
sürücüsüz bir araçla yapılabilecek-
lerden bahsediliyordu. “Direksiyonu 
kendi çeviriyor, frene kendi basıyor”  
deniyor, sürücüsü olmayan araçlar 
okuyucuya en net biçimde anlatılı-
yordu. Elbette 1920’lerde bu çok uzak 
bir hayaldi. Fantom araçla belirlenen 
güzergahta sembolik olarak yol alın-
dı. Fakat devamında ciddi bir gelişme 
olmadı. Yirminci yüzyıl tüm çarpı-
cı değişimlerle sürerken sürücüsüz 

life
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otomobil hayali de insanoğlunun zihninin bir köşesinde hep 
vardı. 1980’li yıllara gelindiğinde ilk prototip sürücüsüz araba 
örnekleri üretilmeye başladı. Bazı isimler bu alandaki çalış-
malarıyla gazetelerde ön plana çıkıyordu.

Konunun öneminin farkına varan Avrupa ülkeleri 1987 yılın-
da “PROMETHEUS” isimli bir proje başlattı. PROMETHEUS 
adını “Avrupa Trafikte En Yüksek Verimlilik ve Benzersiz Gü-
venlik Programı” gibi uzun bir başlığın çeşitli harflerinden 
alıyordu. Türkiye’nin 1985’te dahil olduğu EUREKA isimli 
organizasyon tarafından koordine edilen projede Ernst Dick-
manns gibi sürücüsüz arabanın öncülerinden sayılan isimler, 
otomobil şirketlerinden ve üniversitelerden ekipler yer aldı. 
Farklı ülkelerden aldığı destekle 750 milyon euro harcanan 
proje 1994 yılında Paris’te yapılan Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’nın ardından çeşitli öneriler yayımlayarak sonlandı. Bu ta-
rihten itibaren de otonom araçlarla ilgili pek çok örnek çalış-
ma yapıldı. Google’ın 2009 yılında duyurduğu Waymo isimli 

changes, the dream of a driverless vehicle was always on the 
back of mankind’s head. Come the 1980s, the first prototypes of 
driverless vehicles started to be produced. Some people came to 
the forefront in the newspapers with their works in the field.

Realizing the importance of the issue, the European countries 
initiated the “PROMETHEUS” project in 1987. PROMETHEUS 
was coined from several letters of the long title of “Programme 
for a European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedent-
ed Safety”. Coordinated by the organization called EUREKA, 
which Turkey joined in 1985, the project featured people like 
Ernst Dickmanns, considered the pioneer of the driverless ve-
hicle, and teams from automobile companies and universities. 
The project, for which 750 million euros were spent with sup-
port from various countries, released various proposals after 
the Board Meeting held in Paris in 1994 and came to an end. 
From that date on, many exemplary works were carried out on 
autonomous vehicles. Announced by Google in 2009, the project 

Yirminci yüzyıl tüm çarpıcı değişimlerle devam ederken sürücüsüz otomobil hayali 
de insanoğlunun zihninin bir köşesinde hep vardı.

 As the 20th century carried on with all its striking changes, the dream of a driverless 
vehicle was always on the back of mankind’s head.
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proje, 2015 yılında Virginia sokaklarında test sürüşü yapan 
araç, 2017 yılında Audi’nin saatte 60 kilometre yapabilen oto-
mobili derken birçok şirket bu konuda ciddi çalışmalara baş-
ladı. Teknolojinin popüler dâhi çocuğu Elon Musk’ın elektrik-
le çalışan, yüksek performanslı, Tesla isimli lüks otomobilinin 
sürücüsüz olacağını duyurmasıyla konu geniş kitlelerin gün-
demine geldi.

Süreç bir yandan heyecan dolu ilerlerken diğer taraftan yaşa-
nan kaza haberleri endişeyi de beraberinde getirdi. Yaklaşık 
1 yıl önce Tesla’da bir kişinin “Harry Potter” izlerken hayatını 
kaybetmesi ve sürücüsüz bir otomobilin kırmızı ışıkta geçme-
si konuyla ilgili tartışmaları alevlendirdi. 

Waymo; the vehicle which carried out a test drive on the streets 
of Virginia in 2015; Audi’s car that could go 60 kilometers in 
2017 all paved the way for serious efforts in the field. When Elon 
Musk, the popular wunderkind of technology, announced that 
the luxury car Tesla, which runs on electric and offers a high 
performance, would be driverless, the subject became an agen-
da item for masses.

As the process excitingly continued in one hand, on the other, the 
news of accidents brought in concerns. The fact that someone 
lost their lives while watching “Harry Potter” in Tesla in about 
a year ago and that a driverless car jumped a red light heated 
the debate.

Bugün sürücüsüz araba konusunda geri dönülecek noktayı 
çoktan aştık. Yapay zeka, makine öğrenmesi gibi alanlarda-
ki gelişmeler konunun bir şekilde gündemimizde olmasını 
sağlıyor. Tartışmalar sürüp gidecek, fakat birçok girişimci de 
sürücüsüz araba pastasından payını almak için yeni projeler 
ortaya atıyor. Slovakya merkezli bir girişim olan AeroMobil 
bunlardan biri. Hem spor araba hem mini uçak niteliği ta-
şıyan AeroMobil yaşadığı küçük kazalara rağmen gelişimini 
sürdürüyor. Girişimcilerin ötesinde yatırımcılar da bu konu-
yu yakından takip ediyor. Sürücüsüz arabalara yapay zeka ge-
liştiren ArgoAI isimli şirketin ilk yatırımında 1 milyar dolar 
destek alması bunun en çarpıcı örneklerinden.

Today, we are at the point of no return in terms of driverless 
vehicles. Developments in fields such as artificial intelligence 
and machine learning ensure that the subject is somehow on our 
agenda. The debate will continue but many entrepreneurs are 
coming up with new ventures to get their piece of the driverless 
vehicle cake. Based in Slovakia, AeroMobil is one such example. 
Both a sports car and a mini-plane, the AeroMobil continues its 
development despite the minor accidents it had. Above entre-
preneurs, investors, too, keep an eye on the subject. Developing 
artificial intelligence for driverless cars, the company ArgoAI 
received a support of 1 billion dollars for its first investment - a 
striking example.
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90 yıl önce bir gazete sayfasında başlayan rüya bugün on bin-
lerce insanın gerçekleştirmek için çalıştığı bir hedef olarak 
yerini koruyor. Sürücüsüz araçların güvenli sürüş açısından 
ne kadar önemli olduğunu ise Dünya Sağlık Örgütü’nün ya-
yımladığı rakamlar ortaya koymakta. Her yıl trafik kazaların-
da yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Bu şu anlama 
geliyor: Siz bu yazıyı okurken yaklaşık 10 kişi trafik kazaların-
da hayatını kaybetti. Bunun artmaması için rüyayı bir an önce 
gerçekleştirmemiz gerekiyor.

The dream that began in a newspaper page 90 years ago now 
maintains its position as a goal tens of thousands of people are 
striving to achieve. The numbers released by the World Health 
Organization reveal the importance of driverless vehicles in 
terms of safe drive. Every year, 1.3 million people die in traf-
fic accidents. This is what this means: As you were reading this 
article, about 10 people died in traffic accidents. To ensure that 
this number does not increase, we need to realize the dream im-
mediately.

Elon Musk’ın Tesla isimli aracın sürücüsüz olacağını duyurmasıyla sürücüsüz 
otomobiller geniş kitlelerin gündemine girdi.

When Elon Musk announced that Tesla would be driverless, the subject became  
an agenda item for masses.
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life
PTT Sigorta
PTT Insurance

PTT müşterilerinin her tür sigortacı-
lık hizmetine rahatlıkla ulaşabileceği 
bir platform niteliği taşıyan PTT Si-
gorta, Şirket’in vatandaşın hayatını 
kolaylaştıran uygulamaları arasında 
yer alıyor. PTT Sigorta, müşterileri-
nin sigorta ihtiyacına en kısa sürede, 
en geniş ürün seçeneğiyle ve en uy-
gun fiyatla ulaşmasını amaçlıyor.

A platform where PTT customers 
can easily access all sorts of insur-
ance services, PTT Insurance is 
among the Company’s practices that 
facilitate the lives of citizens. PTT In-
surance aims for customers to have 
rapid access to their insurance needs 
at the most affordable prices and in 
a wide range of options.

HDI Sigorta A.Ş., Unico Sigorta 
A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Groupama 
Sigorta A.Ş., Ray Sigorta A.Ş., Türk 
Nippon Sigorta A.Ş., Ankara Sigor-
ta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş., Gulf 
Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., 
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş., Fiba 
Emeklilik ve Hayat A.Ş., PTT Sigor-
ta platformunda bir araya geliyor.

HDI Sigorta A.Ş., Unico Sigorta 
A.Ş., Güneş Sigorta A.Ş., Groupama 
Sigorta A.Ş., Ray Sigorta A.Ş., Türk 
Nippon Sigorta A.Ş., Ankara Sigorta 
A.Ş., Generali Sigorta A.Ş., Gulf Sig-
orta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Vakıf 
Emeklilik ve Hayat A.Ş., Fiba Emek-
lilik and Hayat A.Ş. come together on 
the PTT Insurance platform. 

Sigorta hizmetlerini fiyat ve teminat 
bazında karşılaştırarak seçenekler 
sunan PTT Sigorta güvencesiyle zo-
runlu trafik sigortası, zorunlu dep-
rem sigortası (DASK), kasko sigor-
tası, konut/eşya sigortası, ferdî kaza 
sigortası ve yabancı sağlık sigortası 
yaptırabilirsiniz.

PTT Insurance offers options by 
comparing insurance services on 
a price and warrant basis. You can 
obtain compulsory traffic insur-
ance, compulsory earthquake in-
surance, comprehensive insurance, 
residence/property insurance, per-
sonal accident insurance and for-
eign health insurance through the 
PTT Insurance seal of trust.
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PTT Sigorta müşterisi olmak çok ko-
lay. Size en yakın PTT işyerine gidip 
ihtiyacınıza uygun sigorta ürünü için 
başvuru yapabilir, size en uygun öde-
me seçeneğiyle ödemenizi gerçekleş-
tirdikten sonra siz de PTT Sigortalı 
olabilirsiniz.

Becoming a PTT Insurance custom-
er is quite easy. By visiting the PTT 
branch that is closest to you, you can 
file an application, make your pay-
ment in accordance with the best op-
tion and thus become a PTT Insur-
ance customer.

PTT Insurance serves customers with 
options fit for each and every budget. 
With Comprehensive Insurance, you 
can protect your vehicle as well as 
your wallet against traffic accidents 
resulting in material damage and can 
benefit from towing vehicle and rental 
vehicle services for free. 

PTT Sigorta kapsamında www. 
pttsigorta.com üzerinden ücretsiz 
sunulan “Sigorta Asistanım” sistemi 
sayesinde sigorta yenileme ve vade 
takibinizi yapabilir, vadenizin ye-
nilenmesine 1 ay kala yeni teklifleri 
görebilir, işlemlerinizi kolaylıkla ta-
mamlayabilirsiniz.

PTT Sigorta her bütçeye uygun kasko 
seçenekleriyle de vatandaşın hizme-
tinde. Kasko Sigortası ile trafikte ya-
şayabileceğiniz maddi hasarlı trafik 
kazalarına karşı arabanızı ve cüzda-
nınızı koruyabilir, çekici ve kiralık 
araç hizmetlerinden de ücretsiz ola-
rak faydalanabilirsiniz. 

Thanks to the “My Insurance Assis-
tant” system offered within PTT In-
surance on www.pttsigorta.com free 
of charge, you can keep track of your 
insurance renewals and terms, see 
new offers 1 month prior to the re-
newal of your term, and easily com-
plete transactions.
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Büyüme için tıklayın*
Click for growth

E-ticaret küresel olarak büyürken ve geliş-
miş ülkeler bu büyümede en ön sıralarda 
yer alırken, gelişmekte olan ekonomiler 
ve geçiş ekonomileri de küresel e-ticaret 
piyasasındaki paylarını artırıyor. Asya, 
Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’da 
e-ticaret kullanımında hızlı bir büyüme 
söz konusu.

Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, bu 
bölgelerdeki posta hizmetlerinin kalitesi 
ve güvenirliği iyileştikçe güvenin de arttı-
ğının ve e-ticaretin daha yüksek oranlarda 
benimsendiğinin farkına varıyor. (…)

While e-commerce is growing globally 
and developed countries are leading this 
growth, emerging and transition econ-
omies are increasing their share of the 
global e-commerce market. There’s rapid 
growth in the use of e-commerce across 
Asia, the Middle East, Africa and South 
America.

Governments and international agencies 
are realizing that, as the quality and reli-
ability of postal services improves in these 
places, trust increases and e-commerce 
adoption rises. (...) 

Sektörel
Sectorallife

Hilary Robertson
Gazeteci 
Journalist

Çeviri   :  
Çağla Taşkın

Translation
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Credit Suisse Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen en son 
Yeni Gelişen Müşteri Araştırması, gelişmekte olan ekonomilerde 
güçlü bir e-ticaret büyümesi potansiyeli olduğunu tespit etmiş. 
Credit Suisse raporu “İncelediğimiz pazarlardaki -Brezilya, Çin, 
Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney 
Afrika ve Türkiye- yıllık çevrimiçi perakende satış 3,5 trilyon do-
lara ulaşabilir ve perakende satış, finans, güvenlik ve teknoloji 
dahil olmak üzere birçok sektördeki şirkete etki edebilir” diyor.

The latest Emerging Consumer Survey by the Credit Suisse 
Research Institute, which finds that there is strong potential 
growth in e-commerce across emerging economies.“Total an-
nual online retail sales across our surveyed markets – Brazil, 
China, India, Indonesia, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South 
Africa and Turkey – could reach US$3.5tn and impact com-
panies across multiple sectors, including retail, finance, se-
curity and technology,” says the Credit Suisse report.

E-ticaretin gelecekteki büyümesi, dünyanın her yerinde artan 
internet erişim oranları ve akıllı telefon kullanımına dayanı-
yor. Uzmanlar, çevrimiçi pazaryerlerine, e-ticaret platformla-
rına ve ödeme ağlarına doğru genişledikleri için gelişmekte 
olan ekonomilerde, posta hizmetlerinin büyük fırsatlara sa-
hip olduğunda hemfikir.

Avustralya Posta İdaresi’nden E-Ticaret ve Uluslararası İliş-
kiler Genel Müdürü Ben Franzi, “E-ticaret, bir ülkenin ekono-
misine büyük katkı sağlama potansiyeline sahip. (…) Teslimat, 
e-ticaretin bel kemiğini oluşturuyor, bu yüzden de çevrimiçi 
ticarette güven tesis etmek ve sürdürmek için ülkelerin posta 
ağları kritik önem taşıyor” diyor. (…)

Future growth in e-commerce is predicated on increased rates 
of internet access and the spread of smartphone use across the 
world. Experts agree that the opportunities for postal services 
in emerging economies are huge, as they expand into online 
marketplaces, e-commerce platforms and payment gateways. 

Ben Franzi, General Manager of E-commerce and International  
Relations at Australia Post, says, “E-commerce has the capacity 
to contribute so much to a country’s economy. (...) “Delivery is 
the backbone of e-commerce, which is why a country’s postal 
network plays such a critical role in building and establishing 
trust in online trade.” (…)

E-ticaretin gelecekteki büyümesi, dünyanın her yerinde artan internet erişim oranları 
ve akıllı telefon kullanımına dayanıyor. 

Future growth in e-commerce is predicated on increased rates of internet access and 
the spread of smartphone use across the world. 
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Küresel E-Ticaret Derneği’nin en son araştırmasına göre, 
Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31’le 
en yüksek e-ticaret oranına sahip ülkelerden biri oldu. Tür-
kiye, yüzde 40’lık büyüme oranını yakalayan Avustralya’nın 
ardından ikinci sırada yer alıyor. Post-Expo 2017 etkinliğinde 
konuşan, Türkiye’nin ulusal posta işletmecisi Posta ve Telgraf 
Teşkilatı’nın (PTT) Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, bü-
yümenin nedeninin kısmen Şirket’in teknolojideki değişimle-
re verdiği yanıt olduğunu belirtti: “E-ticarette küresel boyutta 
bir değişime tanıklık ediyoruz ve biz de bu değişime katkı sağ-
lıyoruz. Dijital dönüşüm yarışında geri kalmak, sektörümüz 
için tahayyül edilemez bir şey ve posta hizmetlerinin yapısı 
da değişim gösteriyor. 2016 yılında yaptığımız bir araştırma, 
çevrimiçi alışveriş yapanların yüzde 72’sinin teslimat için 
diğer unsurlar yerine postayı tercih ettiğini gösteriyor. Aynı 
araştırma, katılımcıların yüzde 16’sının her hafta internetten 
alışveriş yaptığını gösterdi; yani e-ticaret geleneksel ticaretin 
yerini almaya başlıyor.”

Zembat’a göre Türkiye’deki tüketiciler için en önemli mese-
le işlemlerin ve teslimatın güvenliği; posta idaresi de onları 
temin etmek için çalışıyor. Zembat, “Posta idaresinin saygın 
ve güvenilir bir şirket şeklindeki konumunu muhafaza etmek 
için e-ticaret siteleriyle birlikte çalışıyor ve müşterilerle ileti-
şim kuruyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için 
mevcut ağ ve sistemlerimizi, e-imza gibi yeni hizmetlerle diji-
talleştiriyoruz. Sektörümüzün geleceğini ancak bu tür işlerle 
şekillendirebiliriz” diyor.

According to the latest survey from the Global E-commerce 
Association, Turkey has one of the highest rates of e-com-
merce growth in the world at 31% year-on-year, second 
only to Australia at 40%. Speaking at Post-Expo 2017, Adil 
Zembat, assistant general manager at PTT (Posta ve Telgraf 
Teskilati), Turkey’s national postal operator, said the growth 
was partly thanks to its successful response to changes in 
technology: “We are witnessing change on a global scale 
with e-commerce, and at Turkish Post we are contributing to 
that change. It is unthinkable for our sector to fall behind in 
the race to digital transformation and the structure of postal 
services is altering. “A survey we carried out in 2016 showed 
that 72% of online shoppers preferred mail for delivery, rath-
er than other agents. The same study showed that 16% of 
participants shopped online every week – so e-commerce is 
beginning to take the place of traditional commerce.”

According to Zembat, security of transactions and deliver-
ies is the most important issue to consumers in Turkey and 
the post is helping to ensure they are reassured. “We have 
been working in partnership with e-commerce websites and 
communicating with these consumers to maintain the post’s 
position as a respected and secure company. “We are digitiz-
ing our existing network and systems with new services like 
e-signatures to simplify the lives of consumers. It’s only with 
actions like this that we can shape the future of our sector,” 
he said.

* Makale, Postal and Parcel Technology International dergisinin Ocak 2018 sayısında  
yayımlanmış ve derginin izniyle kullanılmıştır.

* The article was published in the January 2018 issue of the Postal and Parcel Technology 
International magazine and is used with the permission of the magazine.

Küresel E-Ticaret Derneği’nin en son araştırmasına göre, Türkiye bir önceki  
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31’le en yüksek e-ticaret  

büyüme oranına sahip ülkelerden biri oldu.  
According to the latest survey from the Global E-commerce Association, Turkey has one 

of the highest rates of e-commerce growth in the world at 31% year-on-year.
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Maria Sklodowska of Polish descent, or Marie 
Curie as we know her, went to Paris because 
at her time, women were not admitted in uni-
versities. A love story that would change both 
the history of science and her life begins at the 
Sorbonne University here in 1891. Director of 
the laboratory in which Marie worked, Pierre 
Curie falls for her beauty and wits from the 
moment he saw her. Full of the desire to work, 
Marie turns down Pierre Curie’s countless 
marriage proposals on the grounds that she 
has not yet completed her education. In 1895, 
on the other hand, this love results in mar-
riage. The marriage of the couple, who loved 
each other deeply, was also the beginning of a 
companionship that would prove quite fruitful 
in the scientific sense. Discovering polonium 
and radium 3 years after their marriage, the 
genious couple won the Nobel Prize in Physics 
in 1903 with their works on radioactivity. In 
order to keep alive the memory of Pierre Cu-
rie, who passed away in an unfortunate acci-
dent in 1906, and to not interrupt her scientific 
researches, Marie Curie continued working at 
the university. In 1908, she became the first fe-
male professor of Sorbonne University. When 
she was accorded the Nobel Prize in Chemis-
try in 1911, on the other hand, she delivered a 
touching speech emphasizing Pierre Curie’s 
contribution in her winning the prize.

Polonya asıllı Maria Sklodowska ya da bildi-
ğimiz adıyla Marie Curie, yaşadığı dönemde 
kendi ülkesinde kadınlar üniversitelere ka-
bul edilmediği için Paris’e gider. Hem bilim 
tarihini hem de hayatını değiştirecek bir aşk 
hikayesi buradaki Sorbonne Üniversitesi’nde 
1891 yılında başlar. Marie’nin çalıştığı labo-
ratuvarın direktörü Pierre Currie, gördüğü 
ilk andan itibaren onun zekasına ve güzel-
liğine hayran kalır. Çalışma azmiyle dolu 
Marie, Pierre Curie’nin sayısız evlilik tekli-
fini eğitimini tamamlamadığı gerekçesiyle 
reddeder. Sene 1895 olduğunda ise bu aşk 
evlilikle sonuçlanır. Büyük bir sevgiyle bir-
birine bağlı çiftin evliliği, bilimsel anlamda 
son derece verimli olacak bir birlikteğin de 
başlangıcıdır. Evlendikleri tarihten 3 yıl son-
ra polonyum ve radyumu keşfeden dâhi çift, 
radyoaktivite çalışmalarıyla 1903’te Nobel 
Fizik Ödülü’nün sahibi olur. Marie Curie, 
1906’da talihsiz bir trafik kazasında hayatını 
kaybeden Pierre Curie’nin anısını yaşatmak 
ve bilimsel araştırmalarını yarıda bırakma-
mak adına üniversitede çalışmaya devam 
eder. 1908’de Sorbonne Üniversitesi’nin ilk 
kadın profesörü unvanını kazanır. 1911’de 
Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldüğünde 
Pierre Curie’nin bu ödülü kazanmasındaki 
katkısının önemini vurgulayan duygusal bir 
konuşma yapar.

Hayatta ve bilimde yol arkadaşlığı
Companionship in life and science

Tarihe iz bırakmış aşk hikayeleri
Love stories that left a mark on historylife
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This is the story of Vladimir Nabokov, one of 
the most creative and remarkable writers of 
his time, and Véra, his assistant and stenotyp-
ist who knew four languages and even guard-
ed him with the small gun she carried in her 
bag… It was only a couple of hours after they 
had met that Vladimir Nabokov wrote his first 
poem to Véra. He sent the very first letter to her 
the next day and continued writing to her until 
his last breath. Today, it is possible to witness 
the beginning and maturation of a love story 
thanks to these letters which were brought to-
gether in a book. We understand what a lingual 
genius Nabokov is from his letters to Véra. As 
the woman she loved laid sick at the sanatori-
um, he referred to her with a new nickname in 
every letter so that she wouldn’t be bored and 
would smile. Their immortal love left us a work 
entitled Letters to Véra: A love story that we 
smile as we read, and admiringly dive into the 
depths of…

Döneminin en yaratıcı ve dikkat çekici yazar-
larından Vladimir Nabokov ile yardımcısı, 
dört dil bilen stenografı ve hatta çantasında 
taşıdığı minik tabancasıyla onun korumalığı-
nı yapan Véra’nın hikayesi bu… Vladimir Na-
bokov tanıştıklarından yalnızca birkaç saat 
sonra yazar Véra’ya ilk şiirini. İlk mektubunu 
ise hemen ertesi gün göndermiş, son nefesine 
kadar ona mektup yazmayı sürdürmüştür. Bu-
gün, kitap haline getirilmiş bu mektuplardan 
bir aşk hikayesinin başlangıcına ve olgunlaş-
masına tanık olmak mümkündür. Nabokov’un 
dil kullanımı konusunda nasıl bir deha oldu-
ğunu Véra’ya yazdığı mektuplardan da anlarız. 
Âşık olduğu kadın sanatoryumda yatarken 
canı sıkılmasın ve hep gülümsesin diye her 
mektubunda yeni bir takma adla hitap etmiş-
tir Véra’ya. Onların ölümsüz aşkı bize Véra’ya 
Mektuplar adında bir eser bırakmıştır. Okur-
ken gülümseten, hayranlıkla derinlerine dal-
dığımız bir sevda masalı...

Yarım asırlık mektuplar
Letters of half a century
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The story of Anna and Boris Kozlov began 
when they fell in love at first sight in 1946. 
Anna saw Boris for the first time in a speech he 
delivered in villages in the name of the army. 
The eyes of our heroes were locked, as if under 
a spell. Despite the difficulties of the time, they 
decided to get married. The young couple could 
spend only three days together after the wed-
ding. For Boris was a soldier and he had to get 
back on duty. The fact that they were separated 
because of duty would unfortunately enough 
not be the only misfortune of the couple in this 
love story. When Boris was in the army, Anna 
and her family were exiled from the village. 
When Boris returned to the village, he looked 
for Anna everywhere but did not know where 
she was. 60 years later, an indicent fit for mov-
ies took place; Anna and Boris visited the vil-
lage where they got married on the same day. 
When they saw each other, they embraced for 
minutes and were grateful for this amazing co-
incidence. The couple remarried in their 80s - 
this time to never part again.

1946 yılında, birbirlerine ilk görüşte âşık 
olmalarıyla başlar Anna ve Boris Kozlov’un 
hikayesi. Anna, Boris’i ordu adına köylerinde 
yaptığı bir konuşmada görür ilk defa. Adeta 
büyülenmişcesine gözleri birbirlerinden ay-
rılmaz kahramanlarımızın. Evlenmeye ka-
rar verirler dönemin bütün zorluklarına rağ-
men. Genç çift, düğünün ardından yalnızca 
üç gün bir arada kalabilir. Çünkü Boris bir 
askerdir ve görevinin başına dönmesi gerek-
mektedir. Bu aşk hikayesinde çiftin tek talih-
sizliği görev sebebiyle ayrı kalmaları olma-
yacaktır ne yazık ki. Boris ordudayken Anna 
ve ailesi köyden sürgün edilir. Boris köye 
döndüğünde her yerde Anna’yı arar, ancak 
kimse onun nerede olduğunu bilmiyordur. 
60 yıl sonra filmlere konu olacak bir olay ya-
şanır; Anna ile Boris evlendikleri köyü aynı 
gün ziyaret eder. Birbirlerini görünce daki-
kalarca sarılır ve bu muhteşem tesadüf için 
şükrederler. Çift 80’li yaşlarında yeniden ev-
lenir bir daha ayrılmamacasına.

60 yıllık ayrılık
A separation of 60 years
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Known for her elegance, power and intelligence 
in the entire world, Cleopatra left a mark on the 
history of the world with her love story, as well. 
The beautiful queen on Egypt Cleopatra’s love 
story with the Eastern Roman Emperor Mar-
cus Antonius began in Egypt in the 40s BC. That 
is when Antonius visited Egypt and was deeply 
influenced by the Queen. The love that began 
at first sight brought with it a swift decision of 
marriage. However, the political conditions of 
the time were quite challenging. Because of the 
administrative powers relayed on Cleopatra 
by Antonius, the battle with the Western Ro-
man Emperor Octavius got even more heated. 
The fact that the administration of Egypt, Crete 
Island and Syria were transferred to Cleop-
atra was frowned upon by the Roman Senate 
and Antonius was declared a traitor. The cou-
ple escaped from Rome to Egypt. Cleopatra 
came up with a fake death scenario for herself 
and the entire world heard of her passing. An-
tonius, too, believed the news and took his own 
life. However, Cleopatra had come up with that 
lie to protect her marriage and children. Re-
ceiving the news of her husband’s passing, the 
Queen did not let him go alone.

Bütün dünyanın zarafeti, gücü ve zekasıyla 
bildiği Kleopatra, aşk hikayesiyle de dün-
ya tarihini etkiler. Mısır’ın güzeller güzeli 
kraliçesi Kleopatra’nın Doğu Roma İmpara-
toru Marcus Antonius ile aşkı MÖ 40’larda 
Mısır’da başlar. Bu tarihte Antonius Mısır’ı 
ziyaret etmiş ve Kraliçe’den çok etkilenmiş-
tir. İlk görüşte başlayan aşk hızlı bir evlilik 
kararını da beraberinde getirir. Ancak döne-
min politik koşulları son derece çetrefillidir. 
Antonius’un Kleopatra’ya verdiği idari yetki-
ler nedeniyle Batı Roma İmparatoru Octavi-
us’la olan savaş daha da hararetlenir. Mısır, 
Kıbrıs, Girit Adası ve Suriye’nin yönetiminin 
Kleopatra’ya devredilmesi Roma Senatosu 
tarafından hoş karşılanmaz ve Antonius va-
tan haini ilan edilir. Çift Roma’dan Mısır’a 
kaçar. Kleopatra, kendisi için yalandan bir 
ölüm senaryosu yazar ve ölümünü tüm dün-
ya duyar. Antonius da bu habere inanır ve 
kendi canına kıyar. Halbuki Kleopatra ev-
liliğini ve çocuklarını korumak adına böyle 
bir yalan uydurmuştur. Kocasının ölüm ha-
berini alan Kraliçe, onu ölümde de yalnız  
bırakmaz.

Yaşam ve taht pahasına...
At the cost of life and throne…
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Ferhat ile Şirin’in dillere destan aşkı
The legendary love story of Khosrow and Shirin

İran’dan Azerbaycan’a, Orta Asya’dan Hindistan’a bütün 
dünyanın bildiği, nesilden nesle aktarılan destansı bir sev-
da Ferhat ile Şirin’in hikayesi... Günümüze ulaşan bazı ta-
rihî kaynaklar bu aşkın Amasa’ya yakınlarında, Anadolu’da 
yaşandığını söylüyor. Rivayet odur ki, yeteneği herkes tara-
fından bilinen bir nakkaş olan Ferhat, Sultan Mehmene Ba-
nu’nun sarayının tadilat işlerinde görevlendirilir. Mehmene 
Banu’nun güzeller güzeli kızkardeşi Şirin ile Ferhat ilk görüş-
te birbirine âşık olur. Ancak bu aşkın evlilikle sonuçlanması 
imkansızdır, çünkü Şirin asil ve soylu bir ailenin kızı, Ferhat 
ise sıradan bir zaanatkardır. Ferhat evlilik isteğini Mehme-
ne Banu’ya ilettiğinde Sultan Ferhat’a gerçekleştirilmesi im-
kansız bir görev verir. Bugün Elma Dağı olarak bilinen dağı 
delerek Amasya’ya su getirirse sevdiğine kavuşabilecektir. 
Herkes Ferhat’ın bu işi başaramayacağına inanmaktadır. Fer-
hat sevdiğine kavuşabilmek için gece gündüz çalışır, açmaya 
başladığı su kanalında yatıp kalkar. 2 yıl gibi kısa bir sürede 
su kanalını tamamlamaya son derece yaklaşmıştır. Ferhat’ın 
azmi ve aşkı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Sultan 
ise kardeşini Ferhat’la evlendirmeme konusunda kararlıdır. 
Sözünden geri dönmek istemediği için bütün şehre Şirin’in 
hastalanıp öldüğü dedikodusunu yayar. Haberi alan Ferhat bu 
acıya dayanamaz, sevdiğine kavuşmak için delmeye çalıştığı 
dağdan atlar. Ferhat’ın ölüm haberini duyan Şirin de kayalık 
dağdan kendini aşağı bırakır. Yaşarken birbirine kavuşama-
yan âşıklar ölümde buluşur.

The story of Khosrow and Shirin is an epical love passed down 
from generation to generation, known by the entire world from 
Iran to Azerbaijan, from the Central Asia to India… Some of the 
historical sources that have made it to the present suggest that 
this was experienced in Anatolia, in the environs of Amasya. Ru-
mor has it that Khosrow, a muralist whose talent is recognized by 
all is tasked with the renovation of Sultan Mahin Banu’s palace. 
Shirin, Mahin Banu’s beautiful sister, and Khosrow fall in love at 
first sight. However, it is impossible for this love to end in mar-
riage, for Shirin is the daughter of a noble and wellborn family, 
whereas Khosrow is an ordinary craftsman. When Khosrow tells 
Mahin Banu about his wish to get married, the Sultan tasks him 
with the impossible. If he can penetrate through the mountain, 
known today as the Elma Mountain, and bring water to Amasya, 
he can be united with his beloved. Everyone is of the faith that 
Khosrow cannot make it happen. He works day and night to be 
with the one he loves, he starts to sleep by the gulley he has dug. As 
early as in 2 years’ time, he is pretty close to completing the gul-
ley. Perplexed by Khosrow’s determination and love, the Sultan is 
set on not marrying her sister to him. Since she does not want to 
back down, she spreads the rumors that Shirin got sick and died. 
Receiving the news, Khosrow cannot handle the pain and jumps 
off the mountain he has been trying to penetrate to get to the one 
he loves. Learning of the news that Khosrow has passed, Shirin 
also throws herself off a rocky mountain. Not able to unite in life, 
the lovers meet in death.
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en uygun fiyatlarla
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Türk Hava Kurumu pulları

Filateli
Philately

Turkish Aeronautical Association stamps

Gökçe Doru

20. yüzyılın başlarına kadar, ulaşımda 
kara ve deniz taşımacılığı söz konusudur. 
1900’lerin ilk yıllarında tüm dünyada 
uçakla ilgili çalışmaların hız kazanması ve 
tarihe damga vuracak uçuşların yapılma-
sı ülkemizde de yankı bulur. 1910 yılında 
havacılıkla ilgili pek çok çalışma gerçek-
leştirilir. Bu çalışmalar pilotluk eğitimi 
almak üzere Türk subayların yurt dışına 
gönderilmesini de kapsamaktadır. 1911’de 
ise Harbiye Bakanlığı’na bağlı Hava Ko-
misyonu kurulur. Bakanlığın adından da 
anlaşılacağı üzere söz konusu yüzyılda 
havacılık sivil yaşamı kolaylaştırmaktan 
ziyade askerî alanda ilerleme sağlamak 
amacıyla gelişme göstermiştir.

Until the early 20th century, land and sea 
carriage came to the forefront in terms of 
transportation. The fact that efforts con-
cerning airplanes increased in the early 
1900s and flights, which would leave their 
mark on history, were conducted had pro-
jections on our country, as well. In 1910, 
many works concerning aviation were car-
ried out. These efforts included the sending 
abroad of Turkish officers to receive train-
ing in piloting, aswell. In 1911, on the other 
hand, the Aviation Commission was es-
tablished in affiliation with the Ministry of 
War. As is apparent in the name of the min-
istry, in the said century aviation developed 
in terms of making progress in the military 
sense instead of facilitating civilian life.

life

16 Şubat 1925’te 
Türk Tayyare 
Cemiyeti’nin 

kurulması 
havacılık 

alanındaki önemli 
adımlardan biridir.

The foundation 
of the Turkish 

Aeroplane Society 
on 16 February 

1925 is one of the 
important steps 

in the field of 
aviation.
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Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı yıl-
larında hava gücünün önemi anlaşılmış, Kurtuluş Savaşı sı-
rasında Türk hava gücünden önemli ölçüde faydalanılmıştır. 
Mustafa Kemal, 1 Kasım 1924’te Meclis’te yaptığı konuşma-
da, “Yurt savunmasından söz ederken askerî alanda önemli 
ve etkin bir nitelik taşıyan hava kuvvetlerine yüce Meclis’in 
özellikle ilgi ve dikkatini çekerim” diyerek havacılığın önemi-
ni bir kez daha vurgulamıştır.

Cumhuriyet’in ilanının ardından tüm alanlarda olduğu gibi 
havacılıkta da çeşitli adımlar atılmıştır. Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 16 Şubat 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti’ni kurma-
sı bu önemli adımlardan biridir. Cemiyet’in kuruluş amacı, 
“Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak; havacılığın askerî, 
ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askerî, sivil, 
sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün 
bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiş-
tirmek ve Uçan Bir Türk Gençliği yaratmaktır” şeklinde ifa-
de edilmiştir. Harf devriminin ardından cemiyetin adı Türk 
Hava Kurumu (THK) olarak değiştirilmiştir. Atatürk’ün “İs-
tikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınla-
rından asla emin olamazlar” sözündeki “İstikbal göklerdedir” 
ifadesi ise Türk Hava Kurumu’nun mottosu haline gelmiştir.

During the Italo-Turkish War, Balkan Wars and the First World 
War, the importance of aerial power was appreciated and Turk-
ish aerial power was highly benefitted from during the War of 
Independence. In the speech he delivered at the Parliament on 1 
November 1924, Mustafa Kemal once again highlighted the im-
portance of aviation with the words, “I would like to explicitly 
draw the attention and interest of the high Parliament to the air 
forces, which is of important and efficient character in the mili-
tary field when the defense of the homeland is in question.”

After the proclamation of the Republic, various steps were tak-
en in aviation - just like it was the case in any other field. The 
fact that Mustafa Kemal Atatürk established the Turkish Aero-
plane Society on 16 February 1925 is one of the said important 
steps. The raison d’ être was stated as “Establishing the aviation 
industry in Turkey; telling of the importance of aviation in the 
military, economic, social and political sense; ensuring that mil-
itary, civilian, sportive and touristic aviation is developed; pre-
paring the necessary equipment for all of this; raising the per-
sonnel and creating An Airborne Turkish Youth.” Following the 
alphabet reform, the name of the society was changed to Turkish 
Aeronautical Association. The expression “The future is in the 
skies” in the quote “The future is in the skies. Nations that can-
not defend their skies shall never be certain of their tomorrow” 
by Atatürk, on the other hand, became the motto of the Turkish 
Aeronautical Association.
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Uçaklar pullarda

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), çeşitli yıl-
larda Türk Hava Kurumu pulları tedavüle sunmuştır. Kurum 
adına bastırılan pulların bir kısmı ise “fiskal pul”dur. Posta-
da kullanılma amacı taşımayan, kuruma gelir sağlamak için 
bastırılan bu pullar posta damgası ile damgalanmazlar. Türk 
Tayyare Cemiyeti Yardım Pulları ilk kez 1926 yılında çıkarıl-
mıştır. 20 para, 1 ve 5 kuruş değerli olarak bastırılan pulların 
tamamında uçak görseli ile ay-yıldız birlikte kullanılmıştır. 
1927’de çıkarılan yardım pullarında ise uçak görseli ile ay-yıl-
dız gökyüzünde betimlenmiş, alt kısımda bir dağ manzarası 
yer almıştır. Pullar 20 para, 1, 2, 2 buçuk, 5, 10, 15, 20, 50 ve 
100 kuruş değerlidir. 1930 yılında Sürşarjlı Türk Tayyare Ce-
miyeti Yardım Pulları basılmıştır.

Planes on stamps

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
has released Turkish Aeronautical Association stamps through-
out the years. Some of  the stamps printed on behalf of the Asso-
ciation are “fiscal stamps”. These stamps, which are not used in 
the post and which are printed to provide revenue for the insti-
tution, are not postmarked. The Turkish Aeroplane Society Aid 
Stamps by the PTT Corp. were first released in 1926. In all of the 
stamps – printed in 20 para, 1 and 5 kuruş value – the visual of a 
plane was used together with the crescent and the star. In the aid 
stamps released in 1927, on the other hand, the visual of the plane 
and the crescent and the star were depicted in the sky, whereas 
a mountain view was placed in the lower part. The stamps were 
of 20 para, 1, 2, 2.5, 5, 10 15, 20, 50 and 100 kuruş value. In 1930, 
on the other hand, the Surcharged Turkish Aeroplane Society Aid 
Stamps were printed.

1931’de Yeni Harflerle İlk Türk Tayyare Cemiyeti Yardım Pulu 
tedavüle çıkarılmıştır. 1931’den 2000’li yıllara kadar Türk 
Tayyare Cemiyeti Yardım Pulları ile THK Yardım Pulları ba-
sılmıştır.

In 1931, the First Turkish Aeroplane Society with the New Let-
ters Aid Stamp was released. From 1931 up to the 2000s, the 
Turkish Aeroplance Society Aid Stamps and the Turkish Aero-
nautical Association Aid Stamps were printed.
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1950 yılında Türk Hava Kurumu 25. Yıldönümü Hatıra Pul-
ları tedavüle sunulmuştur. Havacılık açısından önemli şah-
siyetlerin yanı sıra THK Paraşüt Kulesi’nin de betimlendiği 
pullar 7 farklı değerde basılmıştır. 1954 yılında Milletlera-
rası Havacılık Federasyonu Konferansı Türkiye’de düzen-
lenmiş, bu önemli olaya pullarda da yer verilmiştir. 1957’de 
ise Türk Hava Kurumu XV. Büyük Kongresi düzenlenmiş, 
bu olay da basılan 6 değerli pullarda ölümsüzleştirilmiştir. 
1961’de Türk Hava Kurumu XVII. Büyük Kongresi Hatıra 
Pulları, 1963’te Türk Hava Kurumu XVIII. Büyük Kongre-
si Hatıra Pulları, 1965’te Türk Hava Kurumu XIX. Büyük 
Kongresi Hatıra Pulları ve 1967’de Türk Hava Kurumu XX. 
Büyük Kongresi Hatıra Pulları basılmıştır. 1965’te bir de 
Türk Hava Kurumu’nun 40. Yılı pulları tedavüle çıkarılmış-
tır. 1985 yılında Türk Hava Kurumu konulu, paraşüt ve uçan 
balon görsellerinin betimlendiği 10 ve 20 lira değerli iki pul 
basılmıştır. 2006’da 6 değerli Türk Hava Kurumu Yardım 
Pulları çıkarılmıştır.

In 1950, the Turkish Aeronautical Association 25th Anniversary 
Commemorative Stamps were issued. The stamps, which fea-
tured significant people in terms of aviation as well as the TAA 
Parachute Tower, were printed in 7 different values. In 1954, the 
International Aviation Federation Conference was organized 
in Turkey and this important event was featured on stamps, 
as well. In 1957, on the other hand, the XV. Grand Congress of 
the Turkish Aeronautical Association was held, which was im-
mortalized with stamps of 6 different values. XVII. Grand Con-
gress of the Turkish Aeronautical Association Commemorative 
Stamps were printed in 1961, XVIII. Grand Congress of the Turk-
ish Aeronautical Association Commemorative Stamps in 1963, 
XIX. Grand Congress of the Turkish Aeronautical Association 
Commemorative Stamps in 1965 and XX. Grand Congress of the 
Turkish Aeronautical Association Commemorative Stamps in 
1967. Also released in 1965 were stamps for the 40th Anniversary 
of the Turkish Aeronautical Association. In 1985, two stamps of 
10 and 20 liras were printed with the theme of the Turkish Aer-
onautical Association and on which visuals of parachute and 
flying balloon were depicted. In 2006, Turkish Aeronautical As-
sociation Aid Stamps were issued in 6 values.

1950’de Türk Hava Kurumu 25. Yıldönümü Hatıra Pulları, 1965’te ise Türk Hava 
Kurumu’nun 40. Yılı pulları basılmıştır. 

In 1950, the Turkish Aeronautical Association 25th Anniversary Commemorative Stamps 
and in 1965, 40th Anniversary of the Turkish Aeronautical Association stamps were issued. 



48

Güzel kokulu limandan gökdelenler şehrine 
Hong Kong

Dünya destinasyonları
Destination:World

From the fragrant port to the city of skyscrapers 
Hong Kong

Evren Özesen

life

Asya kıtasında, Çin’in güney kıyı-
sında bulunan Hong Kong, Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne bağlı bir özel yöne-
tim bölgesidir. 1842’de İngilizlerin 
eline geçmiş, 155 yıllık sömürge 
yönetiminin ardından 1997’de yeni-
den Çin’e bağlanmıştır. Hong Kong 
Adası, Kowloon Yarımadası, Lantau 
Adası, Yeni Bölgeler adlı dört mer-

Situated in the Asian continent, to the 
southern coast of China, Hong Kong 
is a special administrative region 
affiliated to the People’s Republic of 
China. It was captured by the Brit-
ish in 1842, and after a colonial rule 
of 155 years, was annexed to China 
once again in 1997. The Special Ad-
ministrative Region of Hong Kong, 
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Hong Kong, Çin’in güneyinde 
konuşulan lehçede “güzel kokulu 

liman” anlamına gelmektedir.
In the dialect spoken to the south of 

China, Hong Kong means  
“fragrant port”. 

kez ile 230’dan fazla küçük adadan oluşan Hong Kong Özel 
Yönetim Bölgesi, dünyanın en büyük limanlarından biri 
olmasının yanı sıra Asya’nın en önemli endüstri, ticaret, fi-
nans ve turizm merkezlerindendir. 

Hong Kong, Çin’in güneyinde konuşulan lehçede “güzel ko-
kulu liman” anlamına gelmektedir. Etkileyici kokusu sebe-
biyle parfüm ve özellikle tütsü yapımında kullanılan öd ağa-
cı, bir zamanlar bu eski liman kentinde bolca yetişmekteydi. 
Öyle ki Hong Kong, Orta Doğu’ya ve dünyanın daha uzak 
bölgelerine yapılan tütsü ticaretinin merkezi konumunday-
dı. Ticareti yapılan şeyler zamanla değişse de güzel kokulu 
bu liman tarih boyunca önemini kaybetmemiştir. II. Dünya 
Savaşı’nın ardından, özellikle 1960’lardan 1990’lara kadar 
Hong Kong’da sanayi ve ticaret büyük bir gelişme göstermiş-
tir. Tarihindeki en büyük atağını bu dönemde yapan Hong 
Kong, yakaladığı yüksek büyüme oranları ve sanayileşme-
deki başarısı sayesinde Güney Kore, Tayvan ve Singapur ile 
birlikte “Asya Kaplanları” olarak bilinen dört büyük ekono-
miden biri haline gelmiştir. 

composed of the four administrative centers of Hong Kong Is-
land, Kowloon Peninsula, Lantau Island and New Territories 
and over 230 small islands, is - in addition to being one of the 
world’s greatest ports – is also one of the most important indus-
trial, commercial, financial and touristic center in Asia.

In the dialect spoken to the south of China, Hong Kong means 
“fragrant port”. The agarwood, which is used in perfume and 
incense-making in particular owing to its striking smell, used 
to grow in abundance in this ancient port city. So much so that 
Hong Kong was the center of the incense trade carried out to 
the Middle East and the farthest regions of the world. Although 
commodities changed in time, this fragrant port maintained its 
importance throughout history. Following the Second World 
War, in particular from the 1960s up until the 1990s industry 
and trade majorly progressed in Hong Kong. Making its big-
gest leap in history during this period, Hong Kong – owing to its 
high growth rates and success in industrialization – came to be 
one of the four economies known as the “Asian Tigers” together 
with South Korea, Taiwan and Singapore.
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Nüfusunun tamamına yakını Çinli 
olan Hong Kong’da Çincenin yanı 
sıra İngilizce de resmî dildir. İn-
gilizcenin ikinci resmî dil olması 
Hong Kong’un turizm ve uluslarara-
sı ticarette bu denli başarı sağlama-
sında kuşkusuz önemli bir etkendir. 
Sömürge döneminden Hong Kong’a 
miras kalan sadece İngilizce olma-
mıştır. Oraya gidip de araç kirala-
mayı düşünen ziyaretçiler, trafiğin 
soldan aktığını ve direksiyonların 
araçların sağında yer aldığını göz 
önünde bulundurmalıdır. 

In Hong Kong, where almost the en-
tire population is Chinese, Chinese 
is the official language alongside 
English. The fact that English is the 
second official language is without 
doubt an important factor in Hong 
Kong’s success in tourism and in-
ternational trade. What Hong Kong 
passed down from the colonial peri-
od was not just English. Visitors who 
go there and contemplate renting 
a car must consider that the traf-
fic flows in the left and the steering 
wheel is to the right of the vehicles.

1940’lı yıllarda Çin’den 
yoğun göç alan 

Hong Kong, gelişen 
ekonomisinin de 

etkisiyle, mevcut alana 
sığabilmek için dikey 
yönde kentleşmiştir. 

Receiving heavy 
migration from China 

in the 1940s, Hong 
Kong – in order to fit 
in the existing space 

– urbanized vertically 
with the impact of its 
developing economy, 

as well. 

Hong Kong’u oluşturan adalar top-
luluğunun tamamı dağlık veya te-
peliktir. Sahilden hemen sonra baş-
layan yükseltiler kentleşmeyi dar 
alanlarla sınırlamıştır. 1940’lı yıl-
larda Çin’den yoğun göç alan Hong 
Kong, mevcut alana sığabilmek için 
gelişen ekonomisinin de etkisiyle 
dikey yönde kentleşmiştir. Sayı-
sı 8 bine yaklaşan gökdelenleriyle 
“dünyada en fazla gökdelen bulunan 

All the assemblage of islands that 
make up Hong Kong are either moun-
tainous or hillier. Starting right after 
the shore, the altitude has restricted 
urbanization to a narrow area. Re-
ceiving heavy migration from China 
in the 1940s, Hong Kong – in order to 
fit in the existing space – urbanized 
vertically with the impact of its de-
veloping economy, as well. Holding 
the title of the “city to have the high-
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şehir” unvanına sahip Hong Kong’un etkileyici manzarasını 
görmek ve fotoğraflamak isteyen turistlerin en çok ziyaret 
ettiği nokta Victoria Zirvesi’dir. Yılda 7 milyon kişiyi ağırla-
yan 552 metre yüksekliğindeki bu zirve tüm Hong Kong’un en 
yüksek noktasıdır. 

Hong Kong Adası, bölgenin modern yüzünü temsil eder. Alış-
veriş ve hareketli gece hayatı daha çok bu adadadır. Hem yer-
li hem de tüm dünyadan en ünlü markalara ait mağazaların 
ve lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Moda Sokağı ve 
Times Meydanı, Hong Kong Adası’nın yoğun ilgi gören nok-
taları arasındadır. Tüm dünyadan antika meraklılarını ken-
dine çekmeyi başaran büyük antika pazarı Hollywood Road 
ve dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds’un bir 
şubesi de yine bu bölgede yer alır. 

est number of skyscrapers” with its skyscrapers amounting to 
8 thousand, Hong Kong’s impressive view can be visited and 
photographed at the Victoria Peak. Hosting 7 million people per 
year, this peak of 552 meters is the highest point in Hong Kong.

The Hong Kong Island represents the modern facet of the re-
gion. This island is where shopping centers and the vivid night 
life are located. The Fashion Walk, where local and world-fa-
mous shops and luxury shopping malls are located, and the 
Times Square are among the frequented spots of the Hong Kong 
Island. Managing to attract antique-lovers from all around the 
world, the antique market Hollywood Road and a branch of the 
world-famous wax museum Madame Tussauds are also located 
in this region.

Hong Kong Adası’nın hemen karşısında, pek çok turistik nok-
taya sahip Kowloon Yarımadası bulunmaktadır. Victoria Kör-
fezi’nin kıyısında uzanan Yıldızlar Caddesi adlı yürüyüş yolu, 
Hong Kong’un “Doğu’nun Hollywood’u” olarak anılmasına 
katkıda bulunan tüm sinema sanatçılarına adanmıştır. Arka 
planda muhteşem şehir manzarasının eşlik ettiği bu yol bo-
yunca ünlü oyuncuların el izleri ve heykelleri, filmlerden sah-

Right before the Hong Kong Island is the Kowloon Peninsula, 
which is home to many touristic spots. The promenade called 
Avenue of Stars, which stretches by the shores of the Victoria 
Gulf, was dedicated to all cinema artists who have contribut-
ed to Hong Kong being known as the “Hollywood of the East”. 
Featured throughout this promenade, which is accompanied 
by an amazing urban view in the background, are hand prints 
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nelerin işlendiği duvarlar yer alır. Dünyaca ünlü aktör Bruce 
Lee’nin heykeli ve Jackie Chan’e ait el izi bunlar arasında en 
fazla ilgi görenlerdir. Buradaki yürüyüşü akşam saatlerine 
denk getirenler, Hong Kong Adası’ndaki gökdelenler üzerinde 
20:00’de başlayan ışık şovunu da izleme fırsatı yakalar. Kow-
loon Yarımadası’nın bir diğer uğrak noktası Ladies Market, 
geceyarısına kadar alışveriş yapılabilen, özellikle kadınlara 
yönelik cazip seçenekler barındıran, tezgahlarında kıyafetten 
kozmetik ürünlere, elektronik saatlerden mobilyaya kadar her 
tür ürün bulunabilen büyük bir açık hava pazarıdır. Kowloon 
Yarımadası aynı zamanda Hong Kong’un en önemli müzeleri-
ne de ev sahipliği yapmaktadır. Hem geleneksel sanatlara ait 
kalıcı bir koleksiyona sahip olan hem de günümüz sanatçıla-
rının süreli sergilerine yer veren Hong Kong Sanat Müzesi ile 
ziyaretçilerine yerçekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı sunan 
Uzay Müzesi bunlardan bazılarıdır.

and statues of famous actors as well as walls where scenes from 
movies are treated. The statue of the world-famous actor Bruce 
Lee and the hand print of Jackie Chan attract the most atten-
tion. Those who take their walks here by the night also get the 
opportunity to see the light show that begins over the skyscrap-
ers on the Hong Kong Island by 20:00. Yet another frequented 
spot in the Kowloon Peninsula, the Ladies Market is an open-air 
market where one can shop at until midnight, which houses at-
tractive options for ladies in particular and features all types 
of products from clothing to cosmetics, from electronic clocks 
to furniture. The Kowloon Peninsula is also home to some of the 
most important museums of Hong Kong. Some of the said muse-
ums are the Hong Kong Art Museum, which houses both a per-
manent collection of traditional arts and temporary exhibitions 
by contemporary artists, and the Space Museum, which offers 
zero-g environment experience to visitors.

Kowloon Yarımadası’ndaki yürüyüşü akşam saatlerine denk getirenler, Hong Kong 
Adası’ndaki gökdelenler üzerinde 20:00’de başlayan ışık şovunu izleme fırsatı yakalar.
Those who take their walks in the Kowloon Peninsula by the night get the opportunity to see 

the light show that begins over the skyscrapers on the Hong Kong Island by 20:00. 
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150 yıldan fazla süren sömürge dönemi Hong Kong halkının 
dinî inançlarında çok fazla değişikliğe sebep olmamıştır. Nü-
fusun büyük çoğunluğu Budist’tir. Budistlerin dışında Kon-
füçyüsçüler, Müslümanlar, Hindular, Museviler, Hristiyanlar 
ve Taoistler de bulunmaktadır. Lantau Adası’ndaki Po Lin 
Manastırı, Budizm’in Hong Kong’daki merkezi konumunda-
dır. Manastırın yanında bulunan ve yapımı 1993’te tamamla-
nan Tin Tan Buddha adlı dev bronz heykel sadece Budistlerin 
değil Hong Kong’u ziyaret eden tüm turistlerin ilgi odağıdır. 
Büyük Buda olarak da bilinen 34 metre yüksekliğindeki, 250 
ton ağırlığındaki bu heykel doğa ile insanın uyumunu simge-
lemektedir.

Türkiye ile Hong Kong ilişkileri son yıllarda gelişme göster-
miş, 22 Ocak 2018’de PTT A.Ş. ve Hong Kong merkezli taşıma-
cılık firması PAL Express arasında “Hisse Devri Protokolü” 
imzalanmıştır. Hem PTT A.Ş.’yi hem de Türkiye’yi e-ticaret 
alanında birkaç adım ileri götürecek bu protokol kapsamında 
PAL Express’in yüzde 15’lik hissesi sembolik bir rakam karşı-
lığında PTT A.Ş.’ye devredilmiştir.

The colonial period of over 150 years has not caused much 
change in the religious beliefs of the people of Hong Kong. The 
majority of the population are Buddhists. Alongside Buddhists, 
there are also Confucians, Muslims, Hindus, Jews, Christians 
and Taoists. The Po Lin Monastery on the Landau Island is the 
center of Buddhism in Hong Kong. Situated near the monastery 
and completed in 1993, the giant bronze statue called Tin Tan 
Buddha is a center of attraction for not just Buddhists, but all 
tourists visiting Hong Kong. Also known as the Big Buddha, this 
statue of 34 meters height and 250 tons weight represents man-
kind’s harmony with nature.

The relations between Turkey and Hong Kong has developed in 
the recent years. On 22 January 2018, a “Share Transfer Pro-
tocol” was signed between the PTT Corp. and the Hong Kong-
based transportation firm PAL Express. Within the framework 
of the protocol, which will carry both the PTT Corp. and Turkey 
a step further, 15 percent shares of the PAL Express company 
was transferred to the PTT for a symbolical amount.

PTT A.Ş. ve Hong Kong merkezli taşımacılık firması PAL Express arasında  
“Hisse Devri Protokolü” imzalandı.

“Share Transfer Protocol” was signed between the PTT Corp. and the  
Hong Kong-based transportation firm PAL Express.
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Portreler
Portraits

O kavuk artık hepimizin...
Münir Özkul
That kavuk now belongs to us all…
Münir Özkul

Ozan Kayahan

life

Bir meddahken tiyatro sahnesinde harikalar yarattı, sahnede olduğu 
kadar kamera önünde de gerçek kalabildi... Münir Özkul 1948 yılında Ses 
Tiyatrosu’nda sahnelenen “Aşk Köprüsü” oyunuyla başladığı profesyonel 

kariyerine 200’ün üzerinde film sığdırdı.
He created wonders on the theater stage as a meddah (public storyteller), 

and could stay real in front of the camera just as on the stage… Münir Özkul  
managed to fit over 200 films in his professional career that began with “Aşk 

Köprüsü” staged at the Ses Theater.
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“Büyümenin en kötü yanı çocukluk kahramanlarının ölme-
sidir.” Nerede okuduğumu hatırlayamadığım, kime ait oldu-
ğunu bilmediğim bu cümle 5 Ocak 2018 Cuma günü bir kez 
daha dikildi karşıma. Münir Özkul’un vefatını okuyordum 
bir haber sitesinde. Gözlerimin dolup ekranın bulanıklaştı-
ğı andı sanırım, yine ve hiç istemeden “büyüdüğüm” kafama 
dank etti; bir kahramanım daha gidiyordu ben yaşlanırken.

Münir Özkul 93 yıllık bir ömre veda etti yeni yılın ilk günle-
rinde. İçinde evler, arabalar ve yüksek rakamlı banka hesap-
ları olmayan, dünyanın en büyük miraslarından birini bıra-
karak ayrıldı aramızdan. Dile kolay, usta oyuncu 1948 yılında 
Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen “Aşk Köprüsü” oyunuyla başla-
yan profesyonel kariyerine iki yüzün üzerinde film sığdırmış-
tı. Biz de üzerimize düşeni yaptık hani; kimse alacak verecek 

“The worst thing about growing up is that childhood heroes die.” 
This sentence - which I don’t remember where I read and don’t 
know the owner of - once again stood before me on Friday, 5 Jan-
uary 2018. I was reading about the news of Münir Özkul’s passing 
on a site. I think it was when I went teary eyed and the screen blur-
ry, and it occured to me that once again and against my will, I had 
“grown”; another hero of mine was going away as I grew older.

On the first days of the new year, Münir Özkul bid farewell to 
a life of 93 years. He left us with a legacy - one of the greatest 
in the world - that does not contain homes, cars nor high-fig-
ure bank accounts. Easier said than done, the master actor had 
managed to fit over two hundred films in his professional career 
that began with “Aşk Köprüsü” staged at the Ses Theater. We did 
do our part, by the way, no one got into a fight over assets and 
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kavgasına tutuşmadı. 80 milyon, sessiz 
sedasız payımıza düşeni almayı becere-
bildik bu mirastan. Zaten kim tekeline 
alabilirdi ki Mahmut Hoca’yı? “Yaşar 
Usta sadece bana aittir”den daha yanlış 
bir cümle kurulabilir mi bu topraklarda?

İşte, tam bu noktada devraldığımız o 
mirasın gereklerinden de bahsetmek 
lazım. Evet, İstanbul’da güzel bir cena-
ze töreniyle uğurlandı Münir Özkul ve 
elbette filmlerinden sahnelerle doldu 
taştı sosyal medya paylaşımları. Yine 
de işimizin yeni başladığına inanıyo-
rum. “Yaşarken değerini bilemedik” 
şeklinde klişelere sığınmak değil bah-
settiğim. Zaten çok da doğru olmaz 
bunu söylemek. Münir Özkul hak etti-
ğinden daha az para kazandı belki, ama 
kariyeri boyunca onlarca ödülü sahne-
de kucaklayan bir oyuncu oldu. 40’ıncı 

liabilities. 80 million of us - we managed 
to silently take our share from this her-
itage. Well, who could claim monopoly 
over Mahmut Hoca, anyway? Could 
these lands witness a faultier sentence 
than “Yaşar Usta belongs to me solely”?

It is right here at this point that we 
should talk about the requisites of that 
heritage. Yes, Münir Özkul was seen off 
with a beautiful funeral in İstanbul and 
of course the social media was overflow-
ing with scenes from his movies. Still, 
I believe our task is just starting. I am 
not talking about resorting to clichés 
such as “We didn’t cherish him enough 
while he was still alive”. That wouldn’t 
be quite true, anyway. Münir Özkul per-
haps earned less than he deserved but 
throughout his career, he has been an ac-
tor who has embraced countless awards 

Münir Özkul, kariyeri 
boyunca onlarca 
ödülü kucaklayan 

usta bir oyuncuydu.
Münir Özkul was 
a master actor to 

whom tens of awards 
were accorded 

throughout his career. 
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ve 55’inci sanat yılları törenlerle kutlandı. Altın Portakal’da 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldüğü de oldu, Ulus-
lararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde Onur Ödülü aldığı da... 
1998 yılında Kültür Bakanlığı ona “Devlet Sanatçısı” unvanı 
verirken, Münir Özkul çok değil, bundan sadece üç sene önce 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık gö-
rülmüştü.

Anlatmak istediğim, hiç Münir Özkul seyretmemiş nesillere 
karşı bir sorumluluğumuzun olduğu. Malum, sizi hatırlayan 
son kişi de ölünce ayrılırsınız bu dünyadan. Ölümsüzlüğü 
armağan etmenin derdindeyim Münir Özkul’a, eğer yardım 
ederseniz.  

on stage. His 40th and 50th years in art were celebrated through 
ceremonies. He was awarded the Best Male Actor in the Inter-
national Antalya Film Festival and also the Honorary Award 
at the International İstanbul Theater Festival… As the Ministry 
of Culture granted him the title of “State Artist” in 1998, he was 
accorded the Presidential Culture and Arts Grand Awards very 
shortly, just three years prior.

What I want to say is that we have a responsibility towards the 
generations that have never watched Münir Özkul. Obviously, 
you leave the face of the earth when the last person to remember 
you dies. I am trying to gift immortality to Münir Özkul, if you 
would be so kind to help.

Bugün Usta’nın Dümbüllü’den alıp yıllarca taşıdığı “kavuk”tur 
“Neşeli Aile” filmi, “Hababam Sınıfı” serisi. Nasıl ki Münir Öz-
kul 1968’de devraldığı kavuğu 1989 yılında Ferhan Şensoy’a, 
bir sonraki kuşağa devretmiştir; artık samimiyetin, sevginin, 
ailenin önemini, değerlerimiz için dik durabilmeyi ve paradan 
önemli şeyler olduğunu bir sonraki kuşağa aktarmak, öğret-
mek boynumuzun borcudur. 

The film “Neşeli Aile” and the “Hababam Sınıfı” series are the 
“kavuk” (quilted turban) the Master took over from Dümbüllü 
and put on for years. Just as Münir Özkul passed on the kavuk 
he took over in 1968 to Ferhan Şensoy, to the next generation 
in 1989, it is now our duty to relay, to teach the next generation 
the importance of sincerity, love and family, to stand up for our 
values and that there are more important things than money.
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Bu zor görev için mazeret bulmak kolay elbette. Değişen za-
manlar, elinden tablet düşmeyen çocuklar vesaire. Problemin 
çözümü yine Münir Özkul’un hayatında saklıdır aslında. Ya-
pılan işte iyi olmaktır, yüreği ortaya koymaktır... Bir meddah-
ken tiyatro sahnesinde harikalar yaratmak, sahnede olduğu 
kadar kamera önünde gerçek kalabilmektir. Ya da yeğeninizin 
en sevdiği amcası, teyzesi veya çocuğunuzun hiç yalan söy-
lemeyen ebeveyni olmaktır belki, kim bilir? Evinizin önünde 
oynayan çocuklara bağırmamayı seçin bugün; zaten sayıları 
çok azaldı sokağa kurulan taştan kalelerin. Şöyle köpüklü bir 
Türk kahvesi yapın kendinize, Hafize Ana’nın eli değmiş gibi 
olsun ama. Torununuza gözlüklerinizin üzerinden sert bir ba-
kış atın bu akşam sadece, belki koltuğa tırmanmaktan vazge-
çer. Marketten almayın turşunuzu bu sefer, limon mu sirke mi 
size kalmış, bilemem. Bir de tamam çok çulsuz duruyor damat 
adayı ama uzatmayın siz de, gençler sevmiş işte birbirini…

It is of course easy to come up with excuses for this arduous task. 
Changing times, children who just can’t let go of their tablets and 
so on. The solution to the problem is in fact hidden within Münir 
Özkul’s life: To be good at what one does, to put your heart to it… 
It is creating wonders on the theater stage as a meddah, to stay 
real in front of the camera as on the stage. Or perhaps it is to 
become your nephew’s favorite uncle or aunt or your child’s par-
ent that never lies, who knows? Choose not to yell at the children 
playing around your house today, the number of stone castles on 
the streets is growing fewer and fewer, anyway. Make yourself a 
foamy cup of Turkish coffee but make sure it has the Hafize Anne 
touch to it. Give your grandchild a stern look over your glass-
es and make do tonight, perhaps they won’t climb on top of that 
sofa, after all. Don’t buy your pickles from the market this time 
- lemon or vinegar, it is up to you. And yes, the groom to be does 
look broke but let it go, the couple does love each other after all…

Münir Özkul 2015’te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne  
layık görüldü.

Münir Özkul was accorded the Presidential Culture and Arts  
Grand Awards in 2015.
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PULUNUZ PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ SiZDEN

Kişisel Pul, logonuzun görünürlüğünü artırarak, yeni ürünlerinizi 
veya yaklaşan etkinliklerinizi duyurarak işletmenizin  

tanıtımına yardımcı olur.

Kişisel Pul’un
Avantajları
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Değişen ve dönüşen PTT / Röportaj
Changing and transforming PTT / Interviewlife

Değişen ve dönüşen PTT’de  
hukuki açılımlar
Legal developments in the  
changing and transforming PTT 

PTT A.Ş. Iştirakler Başkanı Av. Lale Seyhan Şair, Şirket’in değişim ve dönüşüm 
sürecinin hukuki olarak da doğru şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstleniyor. 

Kurumun büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Şair, “Son birkaç yıldır  
PTT A.Ş.’nin yalnızca sektöründeki öncü konumunu sağlamlaştırdığını değil, bir 

dünya markası haline gelmeye başladığını görüyoruz” diyor.
PTT Corp. Head of Subsidiaries Attorney-at-Law Lale Seyhan Şair undertakes an 

important part in carrying out the change and transformation process of the Company 
in a legally correct way. Underlining that the institution is making a major leap, Şair 

says, “We see that in the past couple of years, the PTT Corp. does not only consolidate its 
pioneer position within its sector, but is also starting to become a global brand.”

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Av. Lale Seyhan Şair
Attorney-at-Law Lale Seyhan Şair 
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Son yıllarda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-
keti (PTT A.Ş.) büyük atılımlar gerçekleştirerek yal-
nızca hizmet verdiği sektörlerdeki öncü konumunu 
korumakla kalmıyor, bir dünya markası olma yolun-
da da önemli adımlar atıyor. PTT A.Ş.’nin değişim ve 
dönüşüm süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi kurulduğu günden 
bu yana, millî bir kuruluş olmasının da etkisiyle ülkemize ve 
milletimize hizmet yolunda birtakım atılımlar yapma mis-
yonu üstlenmiştir. Telgraf, keşfinden çok kısa bir süre sonra 
ülkemize gelmiş; kurum daha 20. yüzyılın başlarında telefon 
hizmetlerini bünyesine katmış; 2000’li yıllarla birlikte Şir-
ketimiz kargo-lojistik, bankacılık, sigortacılık ve elektronik 
ticaret alanlarında hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son 
birkaç yıla baktığımızda PTT A.Ş.’nin yalnızca sektöründeki 
öncü konumunu sağlamlaştırdığını değil, bir dünya markası 
haline gelmeye başladığını görüyoruz. Bu noktada Şirketimi-
zin en avantajlı yanı inovatif bir bakış açısına sahip olmasıdır. 
Bu bakış açısı reformları kendiliğinden getirmektedir. Posta, 
kargo-lojistik, bankacılık, sigortacılık ve e-ticaret alanların-
daki hizmetlerimizi yüzyılımızın gerekleri doğrultusunda 
elbette çeşitlendiriyoruz. Ancak bununla sınırlı kalırsak ülke-
sine kaliteli hizmet veren bir kurum olmanın ötesine geçeme-
yiz. Bizim hedefimiz dünya markası olmaktır. Bunun için tek-
nolojiyi hizmetlerimize entegre ediyor, faaliyet gösterdiğimiz 

By taking major leaps in the last couple of years, the 
Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.) does not only preserve it’s leading position 
within the sectors in which it serves, but it’s also 
making significant progress towards becoming a 
global brand. What would you like to say about the 
PTT Corp.’s change and transformation process?

Ever since it was established – by the impact that it is a na-
tional institution – the Post and Telegraph Organization Cor-
poration has undertaken the mission to take leaps in serving 
our country and nation. The telegraph arrived in our country 
shortly after its invention; the institution started offering tele-
phone services as early as the onset of the 20th century; come 
the 2000s, our Company started to offer services in the fields 
of cargo-logistics, banking, insurance and electronic com-
merce. However, when we look at the last couple of years, we 
see that the PTT Corp. does not only reinforce its pioneering 
position within its sector, but is starting to become a global 
brand, as well. At this point, the most advantageous element 
to our Company is that it has an innovative perspective. This 
perspective as such introduces reforms. In line with the re-
quirements of our century, we for sure diversify our services 
in the fields of post, cargo-logistics, banking, insurance and 
e-commerce. However, if we remain limited to that, we cannot 
go beyond being an institution that offers high quality ser-
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alanlardaki gelişmeleri yakından izliyor, bölgesel ve küresel iş-
birlikleri kuruyoruz. Bildiğiniz gibi Dünya Posta Birliği (UPU) 
İdari Konsey Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu önemli po-
zisyon, kuruma bir prestij kazandırmakla birlikte PTT A.Ş.’nin 
diğer ülkelerle işbirliğini de kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Hong Kong’la önemli bir  
e-ticaret protokolüne imza attınız...

Evet, e-ticaret Şirketimizin öncelikli operasyonel sahaları ara-
sında yer alıyor. Bu alanda Katar ve Hong Kong gibi dünyanın 
çeşitli yerlerinde önemli faaliyetlerimiz söz konusu. E-ticaret 
lojistiğinde 2017 sonu itibarıyla tüm dünyada 67 posta şirketi 
arasında 7’nci sıraya yükselmiş durumdayız. Hedefimiz ise ilk 
3 içinde yer almak. Bu başarımız neticesinde kısa bir süre önce 
Hong Kong merkezli taşımacılık firması PAL Express’in yüz-
de 15’lik hissesini 1 dolar gibi sembolik bir rakamla ülkemize 
kazandırmış olduk. Biz onların kabiliyetinden faydalanarak 
başta Asya olmak üzere tüm kıtalarda çok daha büyük işler 
yapacağız; onlarsa sektöründe dünyada söz sahibi bir posta 
idaresinin yardımıyla önemli işlere imza atacaklar. Bu işbirliği 
PTT A.Ş.’yi bir dünya markası olmaya bir adım daha yaklaş-
tırmıştır. 

696 sayılı KHK ile, daha önce PTT’ye girmeye hak ka-
zanmış ancak hukuki süreçler dolayısıyla işe başlatı-
lamamış 1750 personelin mağduriyeti sonlandırıldı. 
PTT A.Ş. ailesinin yeni çalışma arkadaşlarıyla daha 
da güçlenmesini sağlayan bu sonuçla ilgili değerlen-
dirmeleriniz nelerdir?

2017 yılında oldukça verimli çalışmalara imza attık. Gelecek 
hedeflerimiz de çok büyük. Evet, biz 40 bini aşkın çalışanı olan 

vices to our country. Our goal is to become a global brand. To 
this end, we integrate technology into our services, keep a close 
watch on the developments in the fields in which we are active, 
and establish regional and international collaborations. As 
you know, we are the Chair of the Council of Administration of 
the Universal Postal Union (UPU). This important position, in 
addition to contributing to the institution’s prestige, facilitates 
the PTT Corp.’s collaborations with other countries.

Last January, you signed an important e-commerce 
protocol with Hong Kong…

Yes, e-commerce is among our Company’s operational fields 
of first priority. In this field, we have important activities in 
several places such as Qatar and Hong Kong.  We rose up to 
rank 7 among 67 postal administrations in the e-commerce 
logistics in the entire world as of end of 2017. Our aim is to rank 
among the top three. As a result of this success, we brought in 
15 percent of the shares of the Hong Kong based transportation 
company PAL Express to the PTT for a symbolical amount of 1 
dollar. By making use of their abilities, we shall carry out much 
greater works in the other continents, especially in Asia; they, 
on the other hand, will achieve important deeds with the help 
of a Post that has a global say in its sector. This collaboration 
has brought the PTT Corp. another step closer to becoming a 
global brand.

With the Delegated Legislation numbered 696, 
relief was offered to the 1750 personnel who had 
previously acquired the right to work at the PTT but 
couldn’t start work due to legal processes. What are 
your evaluations on this outcome, which ensures 

“Atanmaya hak kazanmış çalışma 
arkadaşlarımız 696 sayılı KHK çıkana 

kadar sabırla bekledi ve nihayet 
mağduriyetleri sonlandırıldı. “

“Our colleagues, who had acquired the 
right to be appointed, patiently waited 

until the Delegated Legislation numbered 
696 was issued and were  

 offered relief.”
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bir kurumuz. Ancak PTT A.Ş.’nin de-
ğişim ve dönüşüm sürecinde çok daha 
büyük bir aile olmaya ihtiyacı var. 
2023 yılına kadar personel sayımızı 
40 binden 100 bine, işyeri sayımızı  
4 bin 500’den 15 bine çıkarmayı plan-
lamaktayız. Bu doğrultuda çalışkan, 
kurumuna ve ülkesine aidiyet duygusu 
olan, nitelikli personel alımlarını ger-
çekleştirmek üzere çalışmalar başlat-
tık. İstihdam aşaması bir süre sekteye 
uğrasa da 696 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname’deki düzenlemelerle 
birlikte 1750 personele kavuşmanın 
mutluluğunu yaşadık. Atanmaya hak 
kazanmış çalışma arkadaşlarımız 
KHK çıkana kadar sabırla bekledi ve 
nihayet mağduriyetleri sonlandırıldı. 
Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Baka-
nımızın çok büyük desteğini gördük. 
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel 
Müdürümüz Sayın Kenan Bozgeyik’in 
gayretlerini de burada anmak isterim. 
PTT A.Ş., yeni çalışma arkadaşlarıyla 
gelecek hedeflerine çok daha yakındır. 

that the PTT Corp. family 
grows ever stronger with new 
colleagues? 

We have carried out many fruitful 
works in 2017. Our goals for the future 
are also great. Yes, we are an institu-
tion with over 40 thousand employees. 
However, during its phase of change 
and transition, the PTT Corp. needs 
to become an even bigger family. We 
aim to increase the number of our per-
sonnel from 40 thousand to 100 thou-
sand, the number of our offices from 4 
thousand 500 to 15 thousand by 2023. 
To this end, we have initiated efforts 
to employ hardworking and qualified 
personnel with a feeling of belong-
ing to their institution and country. 
Although the process of employment 
was hindered for a while, with the 
regulations in the Delegated Legisla-
tion numbered 696, we got to experi-
ence the contentment of being united 
with the 1750 new personnel. Our col-
leagues, who had acquired the right 

“Değişim ve dönüşüm 
projemiz tüm hızıyla sürüyor. 

Bu çerçevede gerekli  
hukuki altyapıları da 
oluşturarak güçlü bir  

şirketler topluluğu olmayı  
hedefliyoruz.”

“Our project of change 
and transformation 

continues at full speed. 
Within this framework, we 

aim to become a solid 
group of companies by 

establishing the required 
legal infrastructures.”
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PTT A.Ş.’nin değişim ve dönü-
şüm sürecinde hukuki anlam-
da atılan adımlarla ilgili bilgi 
verebilir misiniz?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketinin Yurt İçinde ve Yurt Dı-
şında Şirket Kurması ve Kurulmuş 
Şirketlere İştirak Etmesine Dair 
Usul ve Esaslar, Kamu Haznedarlığı 
Genel Tebliği, 6112 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun, Ban-
kaların Destek Hizmeti Almalarına 
İlişkin Yönetmelik, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Söz-
leşmesi, 6493 sayılı Ödeme ve Men-
kul Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para Ku-
ruluşları Hakkındaki Kanun, PTT 
A.Ş.’de Çalıştırılacak İdari Hizmet 
Sözleşmeli Personel Yönetmeliği, 
Evrensel Posta Hizmetleri Yönet-
meliği, Posta ve Telgraf Teşkilatı 

to be appointed, patiently waited 
until the Delegated Legislation was 
issued and were finally offered 
relief. During the process, we re-
ceived major support from our Es-
teemed President, Esteemed Prime 
Minister and Esteemed Minister. 
I would also like to acknowledge 
here the efforts of our Chairman of 
Board and Director-General Mister 
Kenan Bozgeyik. With its new col-
leagues, the PTT Corp. is ever clos-
er to its future goals.

Can you inform us on the 
steps taken in the legal field 
within the framework of 
the PTT Corp.’s change and 
transformation process? 

The arrangements concerning 
the Procedures and Principles re-
garding the Post and Telegraph 
Organization Corporation’s Foun-

“Ülkemiz ekonomisine 
katma değer 

yaratacak şirketler 
kuruyoruz. Bu 

şirketlerden biri  
TV kulelerinin 

işletilmesine yöneliktir.”
“We establish 

companies that will 
add value to our 

country’s economy. One 
of these companies is 

for the management of 
TV towers.”
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Anonim Şirketinde 2016 ve 2017 Yıllarında Uygulanacak Üc-
retlerin Tespitine İlişkin 18/07/2017 Tarih ve 2017/T-7 Sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 6475 sayılı Posta Hizmetleri 
Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.

Hukuki düzenlemeler yanında iştirakler de büyük 
önem taşıyor...

Kesinlikle... Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, PTT 
A.Ş.’nin çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantılarında 
Şirketimizin daha hızlı hareket edebilmesi, kaynakların etkin 
ve verimli kullanılmasını teminen ülkemiz ekonomisine kat-

dation of Companies at Home and Abroad and its Partner-
ing with the Already Established Ones, the General Commu-
niqué on Public Treasurership, the Law numbered 6112 on 
the Establishment of Radio and Television Enterprises and 
their Media Services, the Regulation on Banks’ Procurement 
of Support Services, the Post and Telegraph Organization 
Corporation’s Articles of Association, the Law numbered 
6493 on Payment and Security Settlement Systems, Payment 
Services and Electronic Money Institutions, the Regulation 
regarding Personnel to be Employed in the PTT Corp. with 
Administrative Employment Contracts, the Regulation on 

ma değer yaratacak şirketlerin kurulması ve/veya ortak olun-
ması yönünde karar alınmıştır. Bu çerçevede Küçük Çamlıca 
TV Kulesi ve yapılacak diğer TV kulelerinin işletilmesine, des-
tek hizmetlerine ve teknolojiye yönelik şirketlerimiz söz konu-
su. Teknoloji alanındaki şirket faaliyetimizle Türkiye için bü-
yük önem taşıyan dijital dönüşümü gerçekleştirecek hamleler 
yapıyoruz. Ayrıca dünyanın en önemli sigorta şirketleriyle 
müzakereler yürütüyoruz. Türkiye’de 2018 yılı içinde sigorta 
alanında çok ciddi hamleler yaparak sektörde ezber bozacak 
faaliyetleri PTT Sigorta olarak hayata geçireceğiz. Bankacılık 

Universal Postal Services, the High Planning Council’s Deci-
sion dated 18/07/2017 and numbered 2017/T-7 regarding the 
Determination of the Salaries to be Applied in 2016 and 2017, 
the Postal Services Law numbered 6475 were made.

Affiliates are of importance as well as the legal 
legislations… 

Certainly… In alignment with the decree of the Council of 
Ministers and in the Plenary Meetings of the PTT Corp. in 
various dates, it was decided that companies that shall add 
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alanında da çok büyük atılımlara imza atacağız. Bütün bu dü-
zenlemeler Hükümetimizin ve Bakanlığımızın PTT’ye vermiş 
olduğu önemi gösteriyor. PTT milletimizin gözbebeği olduğu 
gibi ülkemizin de geleceği. 

Önümüzdeki dönemde PTT A.Ş.’nin yükselişini hız-
landırmak adına hayata geçirilmesi planlanan çalış-
malar nelerdir?

Değişim ve dönüşüm projemiz tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçeve-
de gerekli hukuki altyapıları da oluşturarak güçlü bir şirketler 
topluluğu  olmayı hedefliyoruz. Yeni şirketler kurarak veya ortak 
olarak bu hedefimize doğru yol alıyoruz. Ayrıca posta, kargo- 
lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında hizmet-
lerimizi çeşitlendiriyor, iyileştiriyor, teknolojiyle uyumlu hale  
getiriyoruz.

Dünyada ve Türkiye’de e-ticaret hacminin artmasıyla ülkemiz 
küresel lojistik ihtiyacının karşılanması anlamında kilit rol 
üstlendi. Bu avantajı kullanarak lojistik bir hub olma hedefi-
mizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl 
içinde drone kullanarak teslimat yapmayı planlıyoruz. Ban-
kacılık alanında da büyük hedeflerimiz bulunuyor. Böylece 
finans sektöründe de küresel bir aktör olmayı istiyoruz.

Bunların yanı sıra 2020 yılına kadar UPU İdari Konsey Baş-
kanlığı’nı yürüteceğiz. Bu kapsamda 2018 yılı içinde UPU CEO 
Forumu’nun da aralarında bulunduğu prestijli organizasyon-
lara ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyonların işbirliği ve 
çözüm ortaklıklarımızı küresel anlamda güçlendirmeye bü-
yük katkısı bulunuyor.

value to our country’s economy should be established or 
partnered with in order to provide the faster movement of 
our Company and efficient and productive use of sources. 
Within this framework, we own companies for the manage-
ment, support services and technology of Küçük Çamlıca TV 
Tower and other TV towers to be built. With our Company’s 
activities in the field of technology, we make moves that are 
of great importance for Turkey and that will provide the 
technological transformation. In addition, we carry out ne-
gotiations with the most important insurance companies in 
the world. We will make very important moves in the field of 
insurance in 2018 in Turkey and will carry into effect para-
digm-shifting activities in the sector as PTT Insurance. We 
will succeed in making very great breakthroughs in the field 
of banking. All these regulations point out the importance 
our Government and Ministry attach to the PTT. PTT is the 
apple of our nation’s eye and the future of our country, as 
well.

Which efforts are planned to be carried out in the 
future in order to accelerate the rise of the PTT 
Corp.?

Our project of change and transformation continues at full 
speed. Within this framework, by creating the required le-
gal infrastructure, we aim to become a solid group of com-
panies. By founding new companies or partnering with 
companies, we are making headway towards this direction. 
Additionally, we diversify and improve our services in the 
fields of post, cargo-logistics, e-commerce, banking and  
insurance, and make sure they are compatible with 
technology.

As the volume of e-commerce increased in the world and 
in Turkey, our country undertook a key role in meeting the 
global logistics need. We are carrying out works towards 
becoming a logistics hub by making use of this advantage. 
We are planning on drone delivery within this year. Thus, 
we want to become a global actor in the finance sector,  
as well.

In addition, we will carry out the UPU Council of Admin-
istration Chairmanship until 2020. Within this context, we 
will host many prestigious events in 2018 including the UPU 
CEO Forum. These events contribute largely to collabora-
tion and globally consolidating our solution partnerships.
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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Postacıya mektup
Letter to the postman

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Sevgili Postacı,

Kusura bakma, seni unuttuğumdan değil, lakin ayların, mev-
simlerin gereğidir diye, sıra sana gelinceye dek, ne yazlar ne 
eylüller ne yeni yıllar geçti, nihayet Tanrı “Yaz ya kulum!” 
dedi, işte yazıyorum. Bu mektubum da sana hem bir özür hem 
bir övgü olsun.

Bana “Yaz ya kulum!” dedi demesine de, benden önce sana 
“Yürü ya kulum!” demiş olmalı ki Tanrı, yürüyüp durmakta-
sın. O yüzden “Bu ne acele?” diyemem sana. Çünkü az da olsa 
artık, mektup selam söyle benden sılaya diye hasret ve gurbet 
dolu zarflar taşırsın hâlâ.

Mesleklerin, büyüyünce de oyun duygumuz kaybolmasın diye 
icat edildiğini düşünürüm. “Ne var bunda canım, çocuk oyun-
cağı!” diye gördüğümden değil, tam tersine hem oyalanacak 
hem de hayatımızı kazanacak uğraşları bir arada yapıyoruz 
diye de sevinirim. Benim babam, lakabıyla da meşhur, Eskişe-
hir Sanayi Çarşısı’ndan Kaportacı Kel Hasan örneğin, oto ta-
mircisiydi. Bu işi de çok yakıştırırdı kendine, çünkü onu bunu 
tamir etsin, arabaya atlayıp dağ bayır gezsin... Öyle yerinde 
duramayan bir adamdı kara zeytin gözlü babam. Çocukken de 
herkesle ilgilenen, dünyayla barışık bir adammış. Büyüyün-
ce de aynı duyguyla yaklaşırdı tanıdığı tanımadığı herkese. 
Ben onun yalnızca arabaları değil, hayatı, insan ilişkilerini de 
onarmak için var olduğunu düşünürdüm hep.

Dear Postman,

Do excuse me, it is not because I forgot about you but because it 
is what the months, the seasons require that so many summers, 
so many Septembers, so many new years passed before it was 
your turn, finally God said to me, “Write, o my subject!” and 
here I am writing to you. Let this letter of mine both be an apol-
ogy and a praise to you.

He said to me “Write, o my subject!”, indeed he did but God 
must have said to you “Walk, o my subject” before that since you 
have been walking. So, I cannot say to you, “What’s the hurry?” 
For - even if in small amounts - you still carry envelopes full of 
longing and homesickness, letters that say letter, say hello to the 
homeland from me.

I think that professions were invented so that our sense of play 
does not diminish when we grow up. Not because I see them as, 
“What’s the big deal? It’s child’s play!”, on the contrary, I am 
glad that we get to combine preoccupations to both pass the 
time and to make a living. My father, who is also famous for 
his nickname, the Bald Hasan with a Body Shop from the Es-
kişehir Industrial Bazaar, for instance, was an auto mechanic. 
He made this profession fit himself so well, because all he cared 
about was to repair this and that to get in a car and wander 
off… My father with black olive eyes was restless like that. As a 
child, he was a man who took interest in everyone and who had 
made peace with the world. When he grew up, he approached 
everyone - acquaintances and foreigners alike - with the same 
sentiment. I always thought that he existed to repair not just 
cars but life and human relations, as well.
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Sizi de öyle düşünüyorum. Babam onarmak için gelmiş dün-
yaya, siz buluşturmak, kavuşturmak, adeta mutluluk dağıt-
mak için. Tabii arada acı haber verdiğiniz, ayrılığa mektup 
taşıdığınız da oluyor ama... N’eylersin ölüm herkesin başında 
/ Uyudun uyanmadın olacak dediği gibi şairin, ayrılık da acı 
haber de olacak. Şöyle düşünüyorum: Bir kere ölüyoruz ama 
çok yaşıyoruz. Düşünsenize ölümden önce yaşadıklarımızı, 
sevdiklerimizi, tanışıp görüştüklerimizi, gezip gördükleri-
mizi, konuşup gülüştüklerimizi, dinleyip söylediklerimizi, 
oynayıp eğlendiklerimizi, okuyup yazdıklarımızı, yiyip içtik-
lerimizi… Her şeye karşın bu dünyanın sevinci acısından çok. 
Siz de bu sevince sevinç katıyorsunuz, onu kanatlarından tu-
tup zarf olarak taşıyorsunuz, üstüne iyiliğin pulunu yapıştırıp 
dostlukla damgalıyorsunuz. Sonra sıcakta yazda, kışta ayazda 
sırtlanıp evimize kadar ulaştırıyorsunuz. Herhalde çoğunlu-
ğu sevinç dolu olduğu için de size ağır gelmiyordur mektuplar. 
Ne de olsa sevinç hafiftir, bazen insanın ayaklarını da yerden 
keser. Sizi sokakta yürürken değil, kuş gibi uçarken görmem 
de herhalde bundan. Cemal Süreya “Şapkam dolu çiçekle” de-
mişti, siz de “Çantam dolu sevinçle” diyorsunuz sanırım.

En sevdiğim şarkılardan biri “Bak postacı geliyor”.

Unutmayın hep gelin e mi?

I think of you the same way. My father came to this world to re-
pair, you to unite, to bring together, to spread happiness almost. 
Well, you do break sad news and carry letters of separation 
every now and then, but… As said by the poet, Much ado about 
it, death stands above everyone / You slept, you didn’t wake up, 
it is going to happen both separation and sad news are going 
to happen. Here’s what I think: We die once but we live many 
times. Just think about what we live, love, meet and greet, travel 
and see, talk and laugh about, listen and say, play and have fun 
with, read and write, eat and drink before death... Despite it all, 
the joy in this world is more than its pain. You add to this joy, 
you hold it by the wings and carry it as an envelope, you stick 
the stamp of goodness on it and seal it with friendship. Then you 
shoulder it in the heat in summer, in the cold in winter and carry 
it all the way to our homes. Since most of them are filled with 
joy, letters probably do not feel very heavy to you. Joy, after all, 
is light, sometimes it sweeps you off your feet. This is probably 
why I see you not walking on the street but flying like a bird. 
Cemal Süreya said, “My hat is full of flowers”, you say, I guess, 
“My bag is full of joy.”

One of my favorite songs is “Here comes the postman”.

Don’t forget, and keep coming, yes?
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Hırçın Karadeniz’in narin sazı
Kemençe

Pullarla müzik
Music by stamps

Delicate instrument of the petulant Black Sea
Kemençe

Elvin Otman 

Karadeniz’in sembollerinden biri de 
kemençe. Denizin hırçın dalgaları-
nı, yaylaların huzurlu soluklarını, 
balıkçıların neşesini, sarp dağların 
hüznünü, anaların ağıtlarını söyler 
tellerinde; horona da demli çaya da 
en güzel eşlik edendir o. 

The kemençe is one of the symbols of 
the Black Sea. In its strings, it tells of the 
petulant waves of the sea, the peaceful 
breaths of highlands, the joy of fishermen, 
the gloom of steep mountains, mothers’ 
laments; it is the best company to both 
the horon dance and a nicely brewed tea.

life
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Farsçada yay için kullanılan “keman” ve küçültme eki “çe”-
nin birleşimiyle oluşan kemençe, “küçük keman” anlamına 
geliyor. Bilinen ilk kemençenin Eski Türklere ait “ıklıg” isimli 
çalgı olduğu düşünülüyor. Bu çalgı Türklerin batıya göçü sı-
rasında geniş coğrafyalara yayılmış. Bizans döneminde “iyra” 
adını almış, 11. yüzyılda Arap kontrolüne giren İspanya’ya 
ulaşmış. Orta Çağ ve Erken Rönesans dönemi müziğine dam-
ga vuran bu enstrüman bilinen en eski yaylı saz olma özelliği 
taşıyor. Modern kemanın da kemençe formundan esinlenerek 
üretildiği düşünülüyor.  

Oldukça geniş bir coğrafyaya ses veren kemençenin pek çok 
alt çeşidi var: Arapların “rebap”ı, Macarların “hegedü”sü, 
Bulgarların “gadulga”sı, Kırgızların “kıyak”ı ve Yunanların 
“iyra”sı... Anadolu’da da farklı kemençe formlarını görmek 
mümkün. Ege’nin kabak kemanesi, armudi kemençe ve en 
yaygın olarak tanınan Karadeniz kemençesi gerek form ge-
rekse ses ve icra teknikleri açısından farklılık gösteriyor. Ka-

Coined with the word “keman”, which is used for string in Far-
si, and the diminutive “çe”, kemençe means “small violin”. It 
is thought that the first known kemençe was the instrument 
named “ıklıg” that was specific to the Ancient Turks. It was re-
named “iyra” during the Byzantine period and went all the way 
to Spain, which went under Arabic control in the 11th century. 
This instrument, which made its mark on the Medieval and Ear-
ly Renaissance music, is the oldest known string instrument. It 
is thought that the modern violin, too, was created by being in-
spired from the form of kemençe.

Giving voice to a quite widespread geography, the kemençe 
has many sub types: “Rebab” of Arabs, “hegedu” of Hungari-
ans, “gadulga” of Bulgarians, “kıyak” of Kyrgyzs and “iyra” of 
Greeks… In Anatolia, too, it is possible to see different forms 
of the kemençe. The kabak kemane of the Aegean, armudi ke-
mençe and the most common Black Sea kemençe vary both in 
terms of form and sound and execution techniques. The Black 

Bilinen ilk kemençenin “ıklıg” isimli çalgı olduğu düşünülür. Bu çalgı, Türklerin 
batıya doğru göçü sırasında geniş coğrafyalara yayılmıştır.

It is thought that the first known kemençe was the instrument named “ıklıg”. This instrument 
spread over a wide geography during the Turkish emigration to the West.
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radeniz kemençesinin de kendi için-
de alt türleri var. Örneğin Giresun, 
Rize ve Trabzon kemençeleri form 
olarak birbirinden farklı. Kemen-
çeler ses özellikleri ile de çeşitleni-
yor: Tiz sesiyle ünlü “zil kemençe” 
çoğunlukla horonlara eşlik ederken 
daha buğulu ve pes sese sahip “bas 
kemençe” başlı başına bir solo ens-
trüman olarak icra edilebiliyor.  

Kemençe, 18. yüzyıla dek Türk Mü-
ziği’nde kullanılan tek yaylı çalgı 
olma özelliği taşıyor. Klasik Türk 
Müziği’ndeki klasik kemençe de 
bu çalgının yeniden yorumlanmış 
hali. Klasik kemençeyi Karadeniz 
kemençesi ile karıştırmamak gere-
kiyor. Klasik kemençe armudi ya-
pıda, Karadeniz kemençesi ise ince 
ve daha uzun. Klasik kemençede tır-
nakla perdelere dokunulurken Ka-
radeniz kemençesi bütünüyle yay ile 
çalınıyor. İki çalgının ses özellikleri 
de birbirinden oldukça farklı.

Sea kemençe, too, has its own sub types. 
For instance, the kemençe of Giresun, 
Rize and Trabzon vary in terms of 
form. Kemençes diversify in terms of 
their sound characteristics, as well: Fa-
mous for its high-pitched sound, the “zil 
(bell) kemençe” accompanies the horon 
dance mostly, whereas the “bas (bass) 
kemençe” with a more bloomy and low-
pitched sound can be played as a solo in-
strument in and of itself.

The kemençe is the sole string instrument 
to be used in the Turkish Music until the 
18th century. The classical kemençe in the 
Classical Turkish Music is a reinterpre-
tation of this instrument. The classical 
kemençe should not be confused with the 
Black Sea kemençe. The classical one has 
the shape of a pear, whereas the Black 
Sea one is slimmer and taller. While frets 
are touched with nails in the classical ke-
mençe, the Karadeniz kemençe is played 
with a bow. The sound qualities of the 
two instruments is completely different 
from one another.
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Horona da demli çaya da 
en güzel şekilde eşlik eden 

kemençe, PTT’nin 1982 
yılında tedavüle çıkardığı 

pula konu olmuştur.
The best company for 
both the horon dance 

and nicely brewed tea, 
the kemençe was also 
featured in the stamp 

issued by the PTT in 1982.
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Kemençe gövdeleri çoğunlukla dut, karadut, akçaağaç, ladin 
ve erik ağaçlarından tamamen el oyması olarak üretiliyor. 
Teller eski dönemlerde hayvan bağırsağından üretilirmiş; 
günümüzde ise metal teller kullanılıyor. Kemençe yayları ise 
çoğunlukla aygır kılından yapılıyor. Enstrüman, Karadeniz’in 
her köşesinde kemençe ustaları tarafından üretiliyor. Bu, ba-
badan oğula geçen, kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek 
adeta. Anadolu’nun en ünlü kemençeleri ise Tirebolu, Maçka, 
Akçaabat ve Göreleli ustaların elinden çıkıyor. Görele aynı za-
manda her yıl düzenlenen Kemençe ve Horon Festivali’nin ev 
sahibi. İlçede, 2015 yılında Kemençe Kültür Parkı ve Kemençe 
Müzesi de hizmete girmiş.

The bodies of kemençes are made of mulberry, black mulberry, 
alder, spruce and plum tree and carved in hand. In the ancient 
times, the strings would be made of animal intestines; nowa-
days, metal strings are used. The bows of the kemençe are most-
ly made of stallion hair. The instrument is made by the masters 
of the kemençe all around the Black Sea. This is almost like a 
tradition that is passed down from father to son, from one gen-
eration to another. The most famous kemençe in Anatolia are 
produced by the masters of Tirebolu, Maçka, Akçaabat and 
Görele. Görele is also home to the annual Kemençe and Horon 
Festival. The Kemençe Culture Park and Kemençe Museum was 
put into service in the district in 2015.
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Horonlara eşlik eden Karadeniz kemençesi ayakta çalınsa da 
aslında kemençe en doğru oturarak icra ediliyor. Dizlerden 
alınan destek, parmakların çalgıyı taşıma yükünü azalttığı 
için sanatçının notalar üstünde daha rahat gezinmesine yar-
dımcı oluyor. Doğru tutuş pozisyonunda sanatçı kemençenin 
alt kısmını iki dizi arasına sıkıştırıyor. Sol el kemençenin boy-
nundan enstrümanı kavrarken, sağ el ise yayı kontrol ediyor. 

Kemençe perdesiz bir enstrüman olduğu için icrası oldukça 
zor. Notaların yerini doğru tespit etmek, doğru sesi bulmak 
için gerekli. Modern kemençenin ortaya çıkışıyla notaların 
yeri de bir standarda bağlanmış, böylece çalma işi daha kolay 
icra edilmeye başlamış. Ne var ki doğru sesi yakalamak özel 
bir çalışma disiplini gerektiriyor. Uzmanlar basit bir parçayı 
icra etmek için bile en az iki aylık sıkı bir çalışma düzeninin 
gerekli olduğunun altını çiziyor. 

Although the Black Sea kemençe, which accompanies the horon 
dance, is played standing, the right way to play the instrument 
is by sitting. Since the support from the knees decreases the 
weight of the instrument on the fingers, the artist can more 
easily dwell on the notes. In the right hold position, the artist 
squeezes the lower part of the kemençe between two knees. As 
the left hand grabs the instrument by the neck of the kemençe, 
the right one controls the bow.

Since the kemençe is a fretless instrument, it is quite difficult to 
play. Correctly determining the position of the notes is a prereq-
uisite to get the right sound. With the emergence of the modern 
kemençe, the place of notes was standardized; thus, playing 
became easier. However, capturing the right sound requires a 
special kind of working discipline. The experts underline that a 
process of hard work of at least two months is required to play 
even a simple piece.

Kemençe perdesiz bir enstrüman olduğu için icrası oldukça zordur. Notaların yerini 
doğru tespit etmek, doğru sesi bulmak için gereklidir.

Since the kemençe is a fretless instrument, it is quite difficult to play. Correctly determining 
the position of the notes is a prerequisite to get the right sound. 
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4 Şubat 1924 
Telgraf  ve Telefon Kanunu’nun kabulü
4 February 1924
Enactment of the Telegraph and Telephone Law

Çağla Taşkın

Döneminin ileri gelen buluşları arasın-
da yer alan ve tarihin seyrini değiştir-
diğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz 
telgraf, ilk olarak 22 Mart 1792’de Fran-
sız Claude Chappe tarafından geliştiri-
lir. Yalnızca bir yıl sonra ise Fransa’da 
85 kilometrelik bir hat kurulur ve op-
tik telgraf sistemiyle denemeler başlar. 
İlk telgrafın çekilmesi için 19 Temmuz 
1794 günü beklenecektir. Bugün bildi-
ğimiz şekliyle telgraf ise ortaya çıkışını 
Amerikalı Samuel Morse’a borçludur. 
1837 yılında telgraf makinesini icat 
eden Morse, döneminin en hızlı ileti-
şim aracını kullanıma sokar. Telgraf-
çılık bundan sonra hızla yayılacak, se-
ferlerde, savaşlarda, devlet düzeyindeki 
yazışmalarda büyük rol oynayacaktır.

The telegraph, which is among the pio-
neering inventions of its time and which 
can be said to have changed the course 
of history, was first developed by the 
French Claude Chappe on 22 March 1792. 
Just the following year, a line of 85 kilom-
eters was established in France and trials 
began with the optic telegraph system. To 
send the first telegram 19 July 1794 would 
have to be awaited. The telegraph as we 
know it today, on the other hand, owes 
its emergence to the American Samuel 
Morse. Having invented the telegraph in 
1837, Morse put the fastest means of com-
munication of its time to use. Telegraphs 
would from then on rapidly spread and 
play a huge part in campaigns, wars and 
stately correspondence.

life Tarihte bugün
Today in history

Samuel Morse
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 Yabancılara tanınan ayrıcalıkların ortadan kaldırılması ve millî iletişim ağının 
güçlendirilmesi noktasında Telgraf ve Telefon Kanunu büyük önem taşır.

In terms of the removal of the privileges offered to foreigners and the reinforcing of the 
national communication network, the Telegraph and Telephone  

Law is of great importance.

Telgraf kısa süre sonra, 1839 yılında Osmanlı toprakların-
daki macerasına başlar. Morse’un iş ortağı Chamberlain, İs-
tanbul’da yaptığı denemelerin başarılı olması ve büyük ilgi 
çekmesi üzerine Viyana’ya gidip burada iyi bir telgraf takımı 
yaptırmayı, daha sonra bunu İstanbul’a getirmeyi düşünür. 
Ancak Chamberlain’in bindiği geminin batması, telgrafın Os-
manlı Devleti’ne resmen gelişini 1847 yılına erteler. Bu tarih-
te bir maden okulu açmak üzere İstanbul’a gelen je-
olog Lawrence Smith’in beraberinde getirdiği  
telgraf takımıyla Abdülmecid’in huzurunda 
ilk deneme yapılır; sarayın üst katındaki 
taht odasından alt kattaki odalardan birine 
telgraf gönderilir. Denemeden oldukça etki-
lenen Abdülmecid, İstanbul-Edirne arasında 
bir telgraf hattı kurulması talimatı verir. Bu 
tarihten sonra Osmanlı Devleti sınırları içinde 
hem yabancıların iştirakleriyle hem de bizzat 
Osmanlı girişimleriyle çeşitli telgraf tesisleri 
kurulur, Osmanlı telgrafçılığı hızla gelişmeye 
başlar. Bunda kuşkusuz Osmanlı’nın içinde bu-
lunduğu savaş hali ve bu durumun meydana getirdiği or-
tam son derece etkilidir. Osmanlı telgrafçılığının başlangıcı 
sayılan 10 Eylül 1855 tarihli telgrafın “Müttefik askerler Sivas-
topol’a girmiştir” iletisini taşıması bunun somut bir göstergesi 
niteliğindedir. 

Shortly after, in 1839, the telegraph began its adventure in the 
Ottoman lands. Morse’s business partner Chamberlain - once 
his trials in İstanbul were a success and received major inter-
est - thought about going to Vienna to have a nice equipment 
made and bringing it back to İstanbul. However, the fact that 
Chamberlain’s ship sank delayed the telegraph’s official arriv-

al in the Ottoman State until 1847. Having then come to İs-
tanbul to open a mining school, geologist Lawrence 

Smith had brought with him the telegraph equip-
ment and with it, the first trial was made before 
the sultan Abdulmecid; a telegram was sent from 

the throne room upstairs to one of the rooms 
downstairs. Quite impressed by the trial, Ab-
dulmecid ordered a telegraph line to be es-
tablished between İstanbul and Edirne. After 

that, with both foreign participation 
and the Ottoman initiatives, var-
ious telegraph facilities were es-
tablished and Ottomans started to 

make headway in the field. Surely, 
the war state of the Ottomans and the atmosphere caused 

by it were quite influential in that. The fact that the telegram 
dated 10 September 1855 - considered the beginning of the Otto-
man telegraphy - reads “The allied soldiers have entered Sevas-
topol” is a tangible indicator of this fact.

Sultan Abdülmecit



1855 yılında kurulan Telgraf İdaresi, 21 Eylül 1871 tarihinde 
Posta Nezareti’yle birleştirilir. Artık iletişimde yeni bir döne-
me girilmiştir; telgraf ve posta teşkilatları birlikte çalışacak, 
halka daha etkin ve hızlı hizmet götürebilecektir. Telgraf artık 
halkın rahatlıkla erişebileceği bir iletişim aracı haline gelir, 
dahası Millî Mücadele ve sonrasında önemli bir rol üstlenerek 
tarihsel önem kazanır. 

Established in 1855, the Directorate of Telegraph was merged 
with the Ministry of Post on 21 September 1871. A new phase 
had now begun in communication; the post and telegraph or-
ganizations would work together to bring more efficient and 
faster services to the citizens. The telegraph became a means 
of communication the public could easily benefit from; what is 
more, it took on an important role during the National Struggle 
and afterwards, and acquired historical importance.
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İletişim hizmetleri millîleşiyor

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte posta, telgraf ve telefon hiz-
metlerinde millîleştirme dönemi hızlanır, yabancı teşkilatlar 
kapatılarak haberleşme ağı tamamen devlet denetimine tâbi 
kılınır. Yabancılara tanınan ayrıcalıkların ortadan kaldırıl-
ması ve millî iletişim ağının güçlendirilmesi noktasında 4 Şu-
bat 1924 tarihinde kabul edilen 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanunu ayrı önem taşır. Posta ve telgraf hizmetlerinin yü-
rütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde PTT’yi 

Communication services nationalized

With the proclamation of the Republic, the nationalization in 
post, telegraph and telephone services were accelerated, foreign 
establishments were closed down and the communication net-
work was made subject to state regulation entirely. In terms of 
the removal of the privileges offered to foreigners and the rein-
forcing of the national communication network, the Telegraph 
and Telephone Law numbered 406 enacted on 4 February 1924 
is of exclusive importance. The law, which gives responsibility to 
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sorumlu kılan kanunun bir diğer kritik önemi, telefon şebeke-
sinin sisteme oturtulması noktasında ortaya çıkar. Kanunla, 
ülkenin dört bir yanında telefon hattı tesis etme ve işletme 
yetkisi PTT’ye verilir. Yalnızca iki sene sonra Ankara’da Tür-
kiye’nin ve Balkanlar’ın ilk otomatik telefon santrali işletmeye 
açılır. 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu çeşitli tarihlerde deği-
şikliğe uğramış, her tür telekomünikasyon hizmeti yürütme 
ve telekomünikasyon altyapısı işletme yetkisi Türk Telekom’a 
verilmiştir.

the PTT in terms of determining the procedures and principles re-
lated to post and telegraph services, is also critical in terms of the 
systematization of the telephone network. With the law, the PTT 
was granted the right to establish and operate telephone lines all 
over the country. Only two years later, Turkey’s and the Balkans’ 
first automatic telephone switchboard was launched in Ankara.

The Telegraph and Telephone Law numbered 406 was amended 
various times and the authority to run all sorts of telecommuni-
cation services and operate telecommunication infrastructures 
were granted to Türk Telekom.

406 sayılı kanunla ülkenin dört bir yanında telefon hattı tesis 
etme ve işletme yetkisi PTT’ye verilir.

With the law numbered 406, the PTT was granted the right to 
establish and operate telephone lines all over the country.
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Filatelist Şerif Antepli’nin pullara ilgisi çocukluk yıllarına uzanıyor. 
Filatelinin büyüleyici dünyasına 8-10 yaşlarında adım atan Antepli, 

pulların resimli, küçük birer kağıt parçası olmadığını,  
kişiye bilgi ve kültür kazandırdığını söylüyor.

Philatelist Şerif Antepli’s interest in stamps goes back to his childhood years. 
Stepping into philately’s mesmerizing world of at the age of 8-10, Antepli states 

that stamps are not just small, pictorial pieces of paper but they make one  
acquire knowledge and culture.

life Röportaj
Interview

Şerif Antepli:  
Pul kültürdür; her pul  
bir ansiklopedi maddesidir
Şerif Antepli:  
The stamp is a culture; every stamp is  
an encyclopedia article

Röportaj Interview: Gökçe Doru
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Pul biriktirme maceranız çocukluğunuza uzanıyor. 
Çocuk gözüyle bakıldığında pulları sizin için bu ka-
dar cezbedici kılan neydi?

Pullarla 8-10 yaşlarımdayken rahmetli babam sayesinde ta-
nıştım. Onun iki küçük pul defterinde gösterdiği pulları çok 
sevdim ve o pullar daha sonra yaşamımın 60 yılını süsledi. 
Tabii sadece süs olarak kalmadılar; beni bilgilendirdiler. Pul-
larla birlikte keyifli bir öğrenim süreci içine girdim. Onları 
edindikçe kimin kim, neyin ne olduğunu öğrenip albümle-
rime yerleştirmekten büyük haz duydum. Bu böyle devam  
ediyor.

Koleksiyonunuzun büyük çoğunluğunu sinema ve 
iletişim pulları oluşturuyor. Sizi bu konularla ilgili 
koleksiyonerliğe yönelten ne oldu?

Aslında birçok alışkanlığımızın, ilgimizin temeli çocukluk 
dönemimize uzanır. Pullarla tanıştığım yıllarda sinemayla da 
tanışmıştım. Her hafta sinemaya gitmek bir aile geleneğimiz-
di. Pullar gibi sinemayı da çok sevmiştim. Çeşitli pullar topla-
yıp koleksiyonlar oluştururken 1990’lı yıllarda sinema temalı 
pulların dünyada yaygınlaşmaya başladığını gördüm. Sinema 
oyuncularla, yönetmenlerle, eserlerle, senaristlerle, müzik-
lerle çok büyük bir dünya. Bu konuda hangi ülkede hangi pul-
ların çıktığını araştırmaya başladım. Olanaklarım ölçüsünde 

Your adventure of collecting stamps goes back to 
your childhood. What made stamps so tempting 
from the eyes of a child?

I made acquaintance with stamps at the age of 8-10 thanks to my 
late father. I loved the stamps he would show me in his two small 
stamp books and then those stamps later on decorated 60 years 
of my life. Surely, they did not remain as solely decoration; they 
informed me. Together with the stamps, I went inside a pleasur-
able process of learning. I took great pleasure in learning about 
who is who and what is what and placing them inside albums as 
I acquired them. This is how it continues. 

The majority of your collection is composed of 
cinema and communication stamps. What steered 
you towards collecting in relation to these themes?

In fact, many of our habits, interests are rooted in our childhood 
period. During the years when I had made acquaintance with 
stamps, I had also made acquaintance with the cinema. It was a 
family tradition of ours to go to the movie theater each week. I 
had loved the cinema a lot, just as I liked the stamps. As I was 
collecting various stamps and forming collections, I saw that cin-
ema-themed stamps gained popularity in the world in the 1990s. 
The cinema is a giant realm with actors, directors, works, script-
writers and music. I started researching which country released 
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sinema pulları edinmeye çalıştım. Böylece iki çocukluk aşkım 
artık bir aradaydı. 1995 yılında, Türk sinemasının 100. yıldö-
nümü nedeniyle “Sinema” temalı koleksiyonumla Türkiye’deki 
ilk kişisel pul sergisini açtım. Bu konudaki çalışmalarım ilerle-
yen yıllarda kişisel sergiler ve yayımladığım kitaplarla sürdü, 
sürüyor.

Yayıncı olduğum için iletişim konusuna da ilgi duydum. Bu 
konuda pullar toplayarak geniş bir koleksiyona sahip oldum. 
İletişim temasındaki pullarımdan oluşan 70 panoluk “Filateli-
de İletişim” adlı kişisel sergimi 2011 yılında açtım ve kitabını 
yayımladım.

which stamps in the field. Within my opportunities, I tried to ac-
quire cinema stamps. Thus, two loves of my childhood were now 
combined. In 1995, on the occasion of the centenary of the Turkish 
cinema, I launched the first personal stamp exhibition in Turkey 
with the theme of “Cinema”. My effort in this subject continued 
and continues with further personal exhibitions and books.

Since I am a publisher, I also had an interest in communication. 
By collecting stamps on the subject, I acquired a broad collec-
tion. In 2011, I opened my personal exhibition, the 70-board 
“Communication in Philately”, composed of my stamps in the 
theme of communication, and published its book.

Koleksiyonunuzda yer alan ve sizin için özel önemi 
bulunan pullardan bahseder misiniz? 

Şu anda sayısını gerçekten bilmediğim pullar, zarflar gibi fi-
latelik birikimlerim içinde benim için en değerli olanlar, ço-
cukluk yıllarımda harçlıklarımla aldığım pullardır. Örneğin, o 
yıllarda çıkan Mehmet Âkif, Mimar Sinan, Kâtip Çelebi serile-
rini alışımı, albümlerime yerleştirirken duyduğum sevinci hiç 
unutamam. Çok sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti kolek-
siyonumu geliştirirken aldığım “Birinci Adana Hatıra Serisi”ni 
Beyoğlu’nda yanımda götürürken attığım adımlar galiba başka 
türlüydü; büyük bir keyif yaşıyordum. Ve tabii sinemayla ilgili 
edindiğim bazı pulları, zarfları, damgaları da koleksiyonuma 
katarken mutlu oluyorum.

Could you talk about the stamps in your collection 
and those that have special significance to you?

Amongst my philatelic accumulation, such as stamps and 
covers  – the number of which I really don’t currently know 
– and covers, the most valuable ones to me are the stamps I 
bought with my pocket money as a child. For instance, I can 
never forget how I bought the Mehmet Âkif, Sinan the Archi-
tect, Katip Çelebi series and the joy I felt as I placed them inside 
albums. The steps I took while taking with me to Beyoğlu the 
“First Adana Commemorative Series”, which I later on bought 
while extending my Republic of Turkey collection, were I guess 
somewhat different; I was taking great pleasure in it. And of 
course, I am happy when including some stamps, covers and 
postmarks related to the cinema within my collection.
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Yazılı ve görsel basına verdiğiniz çeşitli röportajlarda 
filateli sevgisinin gençlere mutlaka aşılanması gerek-
tiğini vurguluyorsunuz. Filateli ve genç nesil arasın-
daki ilişkiyle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Filateli için koleksiyonculuğun kralı denir. Dünyanın bu en 
yaygın koleksiyonu, 1800’lerin ikinci yarısından beri yapıl-
makta. Pul koleksiyonculuğu kişiye maddi kazancın yanı sıra 
kültürel değerler de katmaktadır. Bizim zamanımızdaki ilgi 
alanlarıyla şimdikiler doğal olarak çok farklı özellikler taşı-
maktadır. Ancak bilgi edinme isteği insanlık kadar eskidir. 
Günümüzün gençleri edinecekleri pullarla, geliştirecekleri 
koleksiyonlarla çok farklı, keyifli bir dünya içinde olacaktır. 
Koleksiyonlarındaki pulların neyle ilgili olduğunu inceleyip 
öğrendiklerinde bilgi dağarcıkları gelişecektir. Her zaman söy-
lerim; pul kültürdür, her bir pul bir ansiklopedi maddesidir. 

Koleksiyon yapan gençler gittikleri pul sergilerinde, katıldık-
ları pul dernek ve kulüplerinde tanışacakları kişilerle değerli 
bir sosyal çevre içinde olacaktır. Olası kötü alışkanlıklardan 
da uzak duracaktır.

Başta PTT olmak üzere aileler, okullar ve filateli dernekleri bu 
çok yararlı koleksiyon türünün tanınması ve yaygınlaşması 
için çalışmalıdır.

In your interviews in the printed and mass media, 
you emphasize that the love of philately should 
definitely be inspired in the youth. What are your 
evaluations regarding the relations between 
philately and the young generation?

They say philately is the king of collecting. This most extensive 
collection of the world has been carried out since the second 
half of the 1800s. Stamp collecting, in addition to material 
gain, also makes one acquire cultural values. The fields of in-
terest of our time and those of the present time are naturally 
quite different from one another. However, the will to acquire 
knowledge is just as ancient as humanity. With the stamps 
they shall acquire, collections they shall develop, the youth of 
our age shall be part of a very different, pleasurable world. 
Their knowledge store shall expand once they look into what 
the stamps in their collections are about and learn about them. 
I say it all the time; the stamp is a culture, every single stamp 
is an encyclopedia article.

The youth who collect stamps shall be part of a valuable social 
milieu in the stamp exhibitions they visit, with the people they 
shall meet in the stamp associations and clubs they join. They 
shall also stay away from any possible bad habits.

Families, schools, philately associations but primarily the PTT 
should strive towards the promotion and spread of this very 
beneficial type of collecting.

“Filateli için koleksiyonculuğun kralı denir. Dünyanın bu en yaygın koleksiyonu, 
1800’lerin ikinci yarısından beri yapılmaktadır.”

“They say philately is the king of collecting. This most extensive collection of the 
world has been carried out since the second half of the 1800s.”



Coffee is a part of our daily lives. In addition 
to Turkish coffee, we frequently consume 
coffee made in different ways. Filter coffee 
machines have already started to appear 
on the counters of most of us. It can be quite 
troublesome to clean inside these machines 
which steal our hearts with the smell of cof-
fee they spread all around the house. There 
is, however, a very simple way to do that. 
We fill three fourth of the water tank with 
water, and one fourth with white vinegar 
and by leaving the part where the coffee 
goes in empty, run the machine. No trace of 
lime and coffee stains left.

Kahve gündelik yaşamımızın bir par-
çası. Türk kahvesinin yanı sıra başka 
yöntemlerle pişirilen kahveleri de sıkça 
tüketiyoruz. Filtre kahve makineleri pek 
çoğumuzun mutfak tezgahında yer alma-
ya başladı bile. Eve yaydıkları taze kahve 
kokusuyla gönlümüzü çalan bu makine-
lerin içini temizlemek büyük bir sıkıntı 
olabiliyor. Halbuki bunun çok kolay bir 
yolu var. Su haznesinin dörtte üçünü su, 
dörtte birini beyaz sirkeyle dolduruyoruz 
ve kahveyle filtreyi koyduğumuz kısmı 
boş bırakarak makineyi çalıştırıyoruz. 
Makinemizde kireç ve kahve lekesinden 
eser kalmıyor.
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Pratik bilgiler
Good to knowlife

You get oil splatters from the dish or make 
up on your clothes whenever you have 
something white on, no? The most effec-
tive solution for these kinds of situations 
is to pour enough powder or carbonate 
over them to cover the stains. The arch en-
emy of make up stains is shaving cream, 
and the most effective and well-known 
method when it comes to obstinate stains 
is to squeeze a bit of washing liquid to the 
stained area. When you apply one of these 
solutions and wash your clothes, you will 
see that the stains come off without leaving 
a mark.

Ne zaman beyaz bir şey giyseniz üzerinize 
yemeğin yağı sıçrıyor veya makyaj bula-
şıyor değil mi? Bu tür durumlar için en 
etkili yöntem lekenin üzerini kapatacak 
kadar talk pudrası veya karbonat dökül-
mesi. Makyaj lekelerinin baş düşmanı 
tıraş köpüğü, inatçı lekelerde işe yarayan 
en etkili ve bilindik yöntem ise lekeli böl-
geye bir parça bulaşık deterjanı sıkılması. 
Bu işlemlerden birini uygulayıp çamaşır-
larınızı yıkadığınızda ise lekelerin iz bı-
rakmadan çıktığını göreceksiniz.
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There is a great way of storing spice jars 
that take up a lot of place on the kitchen 
counter or inside cabinets. If you want to 
store spices in small jars with metal lids, 
magnets will be of great use to you. Mag-
nets you will stick under the cabinets will 
hold your spice jars and ensure that you 
save up on space. However, you need to 
make sure that the jars are not too heavy to 
avoid any possible accidents.

Mutfak tezgahı üzerinde veya dolaplarda 
yer kaplayan baharatlıkları saklamanın ha-
rika bir yolu var. Baharatları metal kapaklı, 
küçük kavanozlarda muhafaza etmek is-
terseniz mıknatıslar oldukça işinizi görür. 
Mutfak raflarının alt kısmına yapıştıraca-
ğınız mıknatıslar baharatlıklarınızı tutar 
ve alandan epey tasarruf etmenizi sağlar. 
Ancak, olası kazaları önlemek adına ka-
vanozlarınızın çok ağır olmamasına özen 
göstermelisiniz.

You don’t get mad when your child paints 
on the walls of your house, do you? You 
have two options when something like 
that happens; either your child’s work will 
adorn your walls like unparalleled pieces of 
art or you will clean them. When you try to 
remove these amazing works with various 
detergents, you may damage the white-
wash. The solution, however, is quite sim-
ple. Move the hair dryer over the picture 
for some time, and then wipe the walls with 
a damp cloth. You have already created a 
spotless canvas for your child’s new pieces.

Çocuğunuz evin duvarlarına resim yap-
tığında sinirlenmiyorsunuz değil mi? 
Böyle bir durum başınıza geldiğinde iki 
seçeneğiniz var; ya çocuğunuzun eserleri 
çerçevesiz tablolar gibi duvarlarınızı süs-
leyecek ya da onları temizleyeceksiniz. 
Bu muhteşem eserleri çeşitli deterjanlar-
la temizlemeye kalktığınızda badanaya 
zarar verebilirsiniz. Halbuki çok basit bir 
yöntem var. Saç kurutma makinesini res-
min üzerinde bir süre gezdirin; daha son-
ra nemli bir bezle duvarı siliverin. Çocu-
ğunuza yeni eserleri için tertemiz tuvaller 
yaptınız bile.

M
utfağınız küçükse...

If you have a sm
all kitchen…
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It is quite important to regularly clean 
cutting boards that always come in handy 
when cooking. For the cuts caused by the 
knives offer a quite convenient environ-
ment for bacteria to live. There are sim-
ple ways of cleaning cutting boards that 
do not pose a risk for health. Cover the 
cutting board with rock salt or any other 
coarse salt and rub with half a lemon. Keep 
it waiting for a while and then rinse. If our 
cutting board is too dirty, we may add a 
dessert spoon of vinegar to the mixture.

Yemek pişirirken her daim elimizin al-
tında bulunan kesme tahtalarını düzenli 
temizlemek son derece önemli. Çünkü 
bıçak darbelerinin tahtaların üzerinde 
oluşturduğu kesikler bakterilerin ya-
şaması için elverişli bir ortam sunuyor. 
Kesme tahtalarını temizlemek için basit 
ve sağlık açısından tehlikesi bulunma-
yan yöntemler mevcut. Kaya tuzu veya iri 
parçalı bir tuzu kesme tahtamıza yayıp 
yarım limon ile ovuyoruz. Bir süre bek-
lettikten sonra duruluyoruz. Eğer kesme 
tahtamız çok kirliyse bu karışıma bir tatlı 
kaşığı sirke ekleyebiliriz.

A fruity, creamy cake; a greasy cheese 
that needs to be thinly sliced; butter, some 
of which goes to waste when trying to cut 
with a knife… When you try to proper-
ly portion soft, creamy or greasy food or 
when you want to serve them on chic ta-
bles, we face quite a bit of challenge and 
even get mad from time to time as we can-
not slice properly. However, the solution is 
super simple! We extend an odorless piece 
of dental floss with no menthol aroma to 
the size of the food and stretch with two 
hands. Then we can cut our food both fast-
er and in a regular way by using this floss 
as a knife.

Bol meyveli, kremalı bir pasta, incecik di-
limlere ayrılması gereken yağlı bir peynir, 
bıçakla kesmeye çalışırken bir kısmı ziyan 
olan tereyağı... Yumuşak, kremalı veya 
yağlı gıdaları düzgün bir şekilde bölmeye 
çalıştığımızda yahut şık sofralarda servis 
etmek istediğimizde bir hayli zorlanıyor, 
hatta düzgün kesemediğimiz için zaman 
zaman sinirleniyoruz. Halbuki çözüm son 
derece basit! Kokusuz, mentol aroması 
olmayan diş ipini gıdanın boyutu kadar 
uzatıp iki elimizle geriyoruz. Daha sonra 
bu ipi bıçak gibi kullanarak gıdalarımızı 
hem hızlı hem de nizami bir şekilde kese-
biliyoruz.
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You can use dental floss in the kitchen, too
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA 
 PTT GÜVENCESİNİ EVİNİZDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK
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Kılıçların satrancı  
Eskrim
Chess of swords  
Fencing

Beyaz kıyafetler, ince uzun kılıçlar, 
maskeler... Savaşçı ve estetik iki ruhun 
paylaştığı centilmence bir mücadele. 
Asaletin ve onurun vücut bulmuş hali 
eskrim!

En eski sporlardan olan eskrimin or-
taya çıkışı çok uzun zaman öncesine 
dayanmaktadır. MÖ 2000’li yıllarda 
Çin’de temelleri atılan bu spor, Yunan-
larda gladyatör eğitmenleri tarafından 
ders olarak okutulmuş, Orta Çağ’da 
şövalye düellolarında popüler bir hal 
almıştır. Geçmişte savaş sanatı olarak 
görülen ve keskin kılıçlarla yapılan es-
krim, Fransa’da çok sayıda soylunun 
düellolarda can vermesiyle değişime 
uğramış, 17. yüzyılda keskin olmayan 
kılıçlara geçilerek modern anlamda es-
krim sporunun temeli atılmıştır. Olim-
piyat Oyunları’na dahil oluşu ise 1896 
yılını bulur. Günümüzde eskrim tüm 
Olimpiyatlar’da yer alan dört ana spor 
dalından biri haline gelmiştir.

White garments, thin and long swords, 
masks… A fair competition shared 
by two belligerent and aesthetical 
souls. Nobility and honor embodied:  
Fencing!

The emergence of fencing, one of the 
most ancient sports, goes back to long, 
long ago. This sport, whose foundations 
were laid in China in 2000s BC, was 
given as a lesson by gladiator trainers 
in the Greeks and became popular in 
knight duels in the Middle Age. Previ-
ously seen as a martial art and carried 
out with sharp swords, fencing trans-
formed as many nobles died in duels in 
France, and a transition to non-sharp 
swords was made in the 17th century and 
the foundations of fencing in the mod-
ern sense were laid. Its inclusion within 
the Olympic Games, on the other hand, 
dates back 1896. In our day, fencing 
has become one of the four main sports 
branches to be featured in all Olympics.

Hidayet Ergün

life Spor
Sports



Fransa’da çok sayıda soylunun düellolarda 
can vermesiyle eskrim değişime uğramış,  

17. yüzyılda keskin olmayan kılıçlara geçilerek 
bu sporun modern anlamda temeli atılmıştır.

Fencing transformed as many nobles died in duels 
in France, a transition to non-sharp swords was 
made in the 17th century and the foundations of 

fencing in the modern sense were laid.
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Dışarıdan bakıldığında eskrimin ne kadar zor bir spor olduğu 
hakkında fikir yürütülemeyebilir, fakat fiziksel olarak en ağır 
ve en fazla enerji gerektiren birkaç spor dalından biridir. Teh-
likeli gibi görünse de atiklik ve strateji üzerine kurulu olması 
nedeniyle dünyanın en güvenli sporlarındandır.

Eskrim; epe, flöre ve kılıç olmak üzere kendi içinde üç branşa 
ayrılır. Bu ayrımın temel nedeni, kullanılan silahların fark-
lı olmasıdır. Hedef alınan vücut bölgesi ve kurallar da her 
alanda farklılık gösterir. İlgili branşın kuralları dahilinde, 
oyuncular birbirinin hedef bölgelerine kılıç ucuyla dokunarak 

When observed from the outside, fencing might not seem very 
difficult but it is one of the most physically challenging sports 
that require the most amount of energy. Although it appears 
dangerous, because it is based on agility and strategy, it is one 
of the safest sports in the world.

Fencing is divided into the three forms of épée, foil and sabre. 
The main reason for this division is the fact that the swords 
used are different. The target body area and the rules also differ 
in each field. Within the rules of the branch in question, com-
petitors try to touch target areas with the tip of the sword and 
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sayı almaya çalışır. Tempolu bir spor olduğu için oyuncula-
rın dikkat, sürat, çeviklik, hızlı düşünme, seri davranma gibi 
özelliklere sahip olması beklenir. Eskrimle uğraşan bireylerin 
hızlı düşünme ve karar verme yetenekleri, görme ve dokunma 
hisleri önemli ölçüde gelişir, önsezileri artar. Bunların yanı 
sıra eskrim duruş bozukluklarının düzelmesine yardımcı 
olur, tüm kas gruplarının çalışmasını sağladığı için sağlıklı, 
dayanıklı ve esnek bir vücut vadeder.

score points. Since it is a brisk sport, competitors are expected 
to have features such as attention, speed, agility, rapid thinking 
and fast acting. People engaged with fencing have their rapid 
thinking and decision-making skills, seeing and touching senses 
heightened, their foresight increased. In addition, fencing helps 
correct false posture and since it ensures that all muscle groups 
are worked, it promises a healthy, robust and flexible body.

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Ibrahim Ahmed Acar,  
“Yıldızlar” kategorisinde altın madalya kazanmıştır.

In the Stars and Youth European Fencing Championship, İbrahim Ahmed Acar  
won the gold in the “Stars” category.
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Türkiye’de eskrim ilk kez 1903 yılında askerî okullara ders ola-
rak konulmuştur. 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 
Türkiye Eskrim Federasyonu kurulmuş ve ülkemiz aynı yıl 
Uluslararası Eskrim Federasyonu’na kabul edilmiştir. Eskrim 
Millî Takımı ilk başarısını 1931 yılında Balkan Oyunları’nda 
kazanmıştır. Enver Balkan kılıçta birincilik elde etmiştir. 1976 
yılında Atina’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda Mehmet 
Özmen şampiyon olmuştur. 2017 yılının Mart ayında Bulgaris-
tan’da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampi-
yonası’nda ise İbrahim Ahmed Acar, “Yıldızlar” kategorisinde 
altın madalya kazanmıştır.

In Turkey, fencing was introduced to military schools in 1903 
as a lesson. With the proclamation of the Republic in 1923, the 
Turkish Fencing Federation was established and the same year, 
our country was included within the International Fencing Fed-
eration. The National Fencing Team secured its first success in 
the Balkan Games in 1931. Enver Balkan took first place in the 
sabre. In the Balkan Championship organized in Athens in 1976, 
Mehmet Özen became the champion. In the Stars and Youth Eu-
ropean Fencing Championship organized in March 2017 in Bul-
garia, on the other hand, İbrahim Ahmed Acar won the gold in 
the “Stars” category.

1923’te Türkiye Eskrim Federasyonu kurulmuş ve ülkemiz 
aynı yıl Uluslararası Eskrim Federasyonu’na  

kabul edilmiştir. 
In 1923, the Turkish Fencing Federation was established and the 

same year, our country was included within the International 
Fencing Federation.



Dünya’dan gözlemlenebilen en bü-
yük yıldız UY Scuti’dir. Güneş’in 
yaklaşık 1708 katı olan bu dev gök 
cismi, Alman gökbilimciler tarafın-
dan 1860 yılında keşfedilmiştir. Bi-
lim insanlarının, büyüklüğüne dair 
verileri 2012 yılında elde edebildiği 
UY Scuti, Dünya’dan yaklaşık 9 bin 
500 ışık yılı uzaktadır.

The biggest star that can be observed 
from the Earth is the UY Scuti. This 
giant celestial body, which has a ra-
dius that is around 1708 times of that 
of the Sun, was discovered in 1860 by 
German astronomers. The UY Scuti, 
about which scientists could obtain 
data in 2012, is about 9 thousand 500 
light years away from the Earth.

Sözlük karşılığı “yıldız falcılığı” olan 
astroloji kelimesi Yunanca olup astro 
(yıldız) ve logos (bilgi) sözcüklerinin 
bir araya gelmesiyle türemiştir. Bir-
çok medeniyet tarih boyunca gerek 
felaketleri tahmin etmek, gerekse 
başka kehanetlerde bulunmak için 
gökyüzündeki yıldızların ve diğer 
gökcisimlerinin hareketlerini temel 
alan astrolojiden yararlanmıştır. 

The word astrology, which is defined 
as “star fortune-telling” in the dic-
tionary, originates in Greek and was 
coined with the words astro (star) 
and logos (knowledge). Through-
out history, many civilizations have 
made use of astrology, which is 
based on the movements of the stars 
and other celestial bodies in the sky, 
to both predict disasters and to come 
up with other prophecies.

Enerjisi biten büyük yıldızların şid-
detle patlaması Supernova olarak 
adlandırılır. Bu patlamadan son-
ra arta kalan maddelerin çökmesi 
sonucu ortaya çıkan nötron yıldız-
larının kütleleri Güneş’in 1,5 ila 3 
katıdır. Kütlelerinin büyüklüğüne 
rağmen hacimleri çok küçük olan 
nötron yıldızlarının keşfi, 1967 yı-
lında Jocelyn Bell ve Antony Hewish 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

The violent bursting of the big stars 
that have run out of energy is called 
Supernova. The masses of the neu-
tron stars that appear when the 
residue from the bang are subsided 
are 1.5 to 3 times of that of the Sun. 
The neutron stars – which are quite 
small in terms of volume despite the 
greatness of their masses – were dis-
covered by Jocelyn Bell and Anthony 
Hewish in 1967.
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Kolaj: Yıldız
Collage: Starlife



Küçükayı takımyıldızının en parlağı 
Kutup Yıldızı, halk arasında Şimal 
Yıldızı olarak da bilinir. Sadece ku-
zey yarımküreden gözlemlenebilen, 
kutup noktasını tam olarak gösteren 
ve sürekli aynı yerde kalan bu yıldız, 
pusulanın icadına kadar yön bulmada 
en sık kullanılan yöntemlerden biri 
olmuştur. 

The Pole Star, the brightest of the Ursa 
Minor, is also known as the North-
ern Star among the public. This star, 
which can only be observed from the 
northern hemisphere and which pre-
cisely points to the polar point, was 
frequently used in way finding until 
the invention of the compass.

Çoğu zaman gökyüzünde hayran-
lıkla izlediğimiz yıldızların yaşla-
rını tahmin etmek oldukça zordur. 
Ancak 2003 yılından sonra gökbi-
limciler yeni bir metot (gyrochrono-
logy) geliştirmiş, Güneş’e benzeyen 
bazı yıldızların kendi ekseninde 
dönüş süresine bakarak yaşlarını 
ölçmeyi başarmıştır. Bu metotla 
yıldızların dönme süresinin yaş he-
sabında bir saat olarak kullanılması 
imkanı doğmuştur.

It is quite difficult to guess how old 
the stars we so admiringly watch in 
the sky are. However, after 2003 as-
tronomers developed a new method 
(Gyrochronology) and managed to 
calculate the age of some Sun-like 
stars by looking at their time of rota-
tion around their own axis. Thanks 
to this method, the opportunity to use 
the rotation time of stars in age cal-
culation emerged.

Vizyona ilk girdiği 1977’den bu yana 
oldukça geniş bir hayran kitlesi edi-
nen popüler uzay filmi serisi “Yıldız 
Savaşları”nın yapımcısı George Lu-
cas, 1 milyar dolardan fazla bütçe 
ayırdığı Sözlü Anlatım Sanatları 
Müzesi’ni açmaya hazırlanmaktadır. 
Müzede aralarında Star Wars’un da 
yer aldığı filmlerden 40 bin resim, il-
lüstrasyonlar, kostüm ve senaryo tas-
lakları gibi parçaların sergilenmesi 
beklenmektedir.

George Lucas, producer of the pop-
ular space film series “Star Wars”, 
which has attracted a wide fan base 
since when it was first screened in 
1977, is getting ready to open the 
Museum of Narrative Art, for which 
he has allocated a budget of over 1 
billion dollars. It is expected that in 
the museum, pieces such as pictures, 
illustrations, costumes and script 
drafts from movies including the 
Star Wars will be exhibited.
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Sayın Doktor, bu mektup size ulaşamadan -zannederim- kısa 
süre önce Bay W. Howe’un buradan gittiğini duymuş olacaksı-
nız. Asiler kendisinin Eastward’a gittiğini düşünüyor. Ne var ki 
kendisi şu ana kadar Chesapeak’i şaşkınlık ve dehşete boğdu.

Washington, Asiler’in büyük bölümünü, Bay Wm’nin ordusu-
na kafa tutmak üzere Philadelphia’ya doğru yürüttü. Birlikle-
rimizin bir kısmının varmış olduğunu görüp geri döndüğünü 
duyuyorum ama bundan emin değilim; birliklerinin büyük 
kısmı ise kesin olarak döndüler. Bu karşı yürüyüşün onlar 
için felaket anlamına geldiğinden eminim. Ben komuta etmek 
üzere burada kaldım; kuvvetlerimin yarısı kuşkum yok ki bu-
radaki her şeyi son derece güvenli şekilde koruyabilir. Dolayı-
sıyla Bay W.’a 4 veya 5 müfreze göndereceğim. New England 
illerini işgal etmeye yetecek kadar büyük kuvvetim yok; benim 
aleyhimde etkileyici gayretler göstermek için fazla zayıflar ve 
siz de lehinize bir oyalama istemiyorsunuz. Dolayısıyla ona 
pekala 1500 asker ayırabilirim. Kesin olarak senenin sonuna 
doğru bir şeyler deneyeceğim; hiçbir suretle ondan önce değil. 
Raporun bütün kazançların size devredileceğini bildirdiğini 
size söylemek faydalı olabilir. İşin artık çabucak biteceğini dü-
şündüğümü size itiraf ediyorum. Bay W.’nun hamlesi şu anda 
son derece önemli oldu. Washingtonlar, onun heraçıdan kaldı-
rabileceğinin en kötüsü oldular. Başarınız dolayısıyla sizi can-ı 
gönülden kutlarım ve büyük içtenlikle selam ederim.

  

10 Ağustos 1777

You will have heard, Dr Sir I doubt not long before this can 
have reached you that Sir W. Howe is gone from hence. The 
Rebels imagine that he is gone to the Eastward. By this time 
however he has filled Chesapeak bay with surprize and terror.

Washington marched the greater part of the Rebels to Phila-
delphia in order to oppose Sir Wm’s. army. I hear he is now 
returned upon finding none of our troops landed but am not 
sure of this, great part of his troops are returned for certain. 
I am sure this countermarching must be ruin to them. I am 
left to command here, half of my force may I am sure defend 
everything here with much safety. I shall therefore send Sir W. 
4 or 5 Bat [talio] ns. I have too small a force to invade the New 
England provinces; they are too weak to make any effectual 
efforts against me and you do not want any diversion in your 
favour. I can, therefore very well spare him 1500 men. I shall 
try some thing certainly towards the close of the year, not till 
then at any rate. It may be of use to inform you that report 
says all yields to you. I own to you that I think the business 
will quickly be over now. Sr. W’s move just at this time has 
been capital. Wahingtons have been the worst he could take in 
every respect. sincerely give you much joy on your success and 
am with great Sincerity your (?)

 

10 August 1777

Henry Clinton’ın John Burgoyne’a mektubu

Maskesiz mektup 

Henry Clinton’s letter to John Burgoyne 

Without Mask

Geçmişin postası
Post of the past

life
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18. yüzyılda İngiliz ordusunda görevli subay Henry Clinton ta-
rafından İngiliz General John Burgoyne’a yazılan bu mektup, 
mektupla gönderilen maskeye benzer şablonla okunduğunda 
farklı bir anlam kazanmaktadır. Böylece bir şifreleme yönte-
mi geliştirilmiş, doğru bilgiye başkasının ulaşmasının önüne  
geçilmiştir. 

This letter, sent by the officer Henry Clinton, who served in the 
British army in the 18th century, to the British general John 
Burgoyne acquires a different meaning when read together 
with the mask-like template sent alongside the letter. Thus, a 
means of ciphering was developed and it was ensured that no 
one else had access to the correct information.
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Bay W. Howe, ordunun büyük bölümüyle Chesapeak’e gitti. 
Vardığını duyuyorum ama emin değilim. Sizin lehinize bir 
oyalama yapabilmek için fazla küçük olan bir birlikle komuta 
etmek üzere burada kaldım. Ne olursa olsun bir şeyler deneye-
ceğim. Size faydası olabilir. Bay W.’nun tam da bu zamandaki 
hamlesinin olabilecek en kötü hamle olduğunu düşündüğümü 
size itiraf ediyorum. Başarınız dolayısıyla çok memnun oldum.

10 Ağustos 1777

Sir. W. Howe is gone to the Chesapeak bay with the greatest 
part of the army. I hear he is landed but am not certain. I am 
left to command here with too small a force to make any effec-
tual diversion in your favour. I shall try something at any rate. 
It may be of use to you. I own to you I think Sr W’s move just 
at this time the worst he could take. Much joy on your success.

10 August 1777

Maskeli mektup With Mask
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Zihinsel ve fiziksel bir terapi
Yemek yapmak

Hobi
Hobby

Mental and physical therapy
Cooking

Eda Eraslan 

life

Çoğu insanın “Çok kolay, önce soğanları doğrar-
sın” diyerek tarife başladığı yemek yapmak, hem 
en kolay hem de en zor günlük etkinliklerden 
biri. Kullanılan malzemelerin tazeliği ve zen-
ginliği, yapanın ustalığı ve özeni, mutfak gereç-
lerinin kalitesi ve uygunluğu gibi farklı unsur-
ların etkisine açık bir uğraş bu. Ama kesinlikle 
alelade ve gündelik bir eylem değil. Yemek yap-
mak yeryüzündeki en insani faaliyetlerden biri  
aslında; çünkü insandan başka yemek yapan 
canlı yok.

Cooking, which many people begin to describe as, 
“It’s very simple, you just start by peeling the on-
ions” is a daily activity that is both very easy and 
very difficult. This is an occupation that is open to 
the influence of many aspects such as the freshness 
and richness of the ingredients used, the mastery 
and attention of the cook, and the quality and con-
venience of the kitchen utensils. It is, however, by no 
means an ordinary and daily act. Cooking is in fact 
one of the most humane activities on the face of the 
earth, for mankind is the only living being to cook. 
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Bu keskin ayrımın ötesinde yemek yapmak toplumsal kültü-
rü, dili ve hatta davranış kalıplarını etkileyen, zenginleştiren 
ve belirleyen bir eylem. Dünyanın en alışıldık laboratuvarları 
olan mutfaklarda ateş, su, baharatlar, sebze ve meyveler, ten-
cereler, ölçekler ve benzeri onlarca bileşenin işbirliğiyle ger-
çekleştirilen bu eylem, aslında insanın yaratıcılığını günlük 
olarak taçlandıran zaferlere ulaşmanın da büyülü bir yolu. 

Beyond this sharp distinction, cooking is an activity that influ-
ences, enriches and determines social culture, language and 
even behavior patterns. This occupation, carried out in kitchens 
– the world’s most common laboratory – with the cooperation 
of fire, water, fruit and vegetables, pots, scales and so on, is in 
fact a magical way of achieving victories that crown the crea-
tivity of mankind on the daily.

Yemek yapmak toplumsal kültürü, dili ve hatta davranış kalıplarını etkileyen, 
zenginleştiren ve belirleyen bir eylem.

Cooking is an activity that influences, enriches and determines social culture, language 
and even behavior patterns.

Günümüzde yemek yapmanın büyüsü yeniden keşfedildi. Bir 
zamanlar aile büyüklerinin göreviymiş gibi görülen yemek 
yapmak, şehir kültüründe birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek 
için sıklıkla tercih edilen hobilerden biri haline geldi. Gide-
rek yaygınlaşan yemek kursları da farklı kültürlerin yöresel 
ve ulusal mutfaklarıyla tanışma fırsatı sunuyor. Akdeniz mut-

In our day, the magic of cooking has been rediscovered. Once 
seen as the task of the elders of the family, cooking has now be-
come one of the hobbies to be mostly preferred to spend time 
together within the urban culture and to have fun. Getting more 
and more widespread, cooking courses offer the opportunity to 
make acquaintance with the local and national cuisine of dif-



Yemek yapmak, 
birlikte vakit 
geçirmek ve 

eğlenmek için 
muhteşem bir fırsat.

Cooking is a 
perfect opportunity 

to spend time 
together and  

have fun. 
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fağının vazgeçilmez zeytinyağlıların-
dan Uzak Doğu mutfağının uyumlu 
tatlarına, İtalyan yemeklerinin tanı-
dık lezzetlerinden Hint mutfağının 
farklı baharatlarla zenginleştirilmiş 
soslarına kadar pek çok seçenek 
sunan yemek kursları, hem yemek 
yapmayı öğretiyor hem de mutfak 
dünyasının sırlarını aktarıyor katı-
lımcılarına.

Peki, nereden başlamalı? Öncelikle 
unutmamak gerek, yemek yapmak, 
ne kadar amatör olursanız olun, zaten 
her gün uğraştığınız bir iş. Hayatını-
zın bir parçası olan bu işi hobi haline 
getirmek içinse kendi mutfağınızın 
dışına çıkmak gerekiyor. Bu, her gün 
pişirdiğiniz çorbaların, et yemekleri-
nin, konuklarınıza ikram ettiğiniz fa-
vori kek reçetenizin bir adım ötesine 
geçmek, rutin hale gelmiş, düşünme-
den yapıverdiğiniz tarifleri bir yana 
bırakmak demek aslında.

ferent cultures as well. Offering many 
alternatives from the indispensable 
olive oil dishes of the Mediterranean 
cuisine to the harmonious delicacies 
of the Far Eastern cuisine, from the 
familiar tastes of the Italian dishes to 
the spicy sauces of the Indian cuisine, 
both teach how to cook and relay the 
secrets of the culinary world to their 
participants.

Well, then, where to begin? First of all, 
it should not be forgotten that cooking 
– regardless of whether you are an 
amateur – is something you are en-
gaged with on the daily, anyway. To 
transform this thing, which is a part of 
our lives, into a hobby, you need to step 
outside your kitchen. What this means 
is essentially going one step beyond the 
soups, meat dishes, our favorite cake 
recipe you offer your guests; to leave 
aside the recipes that have become rou-
tines we apply without even thinking.



Birçok uzmana göre yemek yapmayı modern çağın stresine 
ve gürültüsüne karşı en güçlü silahlardan biri haline getiren 
şey, sürekli bir denge yakalama çabası. Farklı tatlar, ideal öl-
çülerde ve doğru anda buluşmalı. Bu denge için odaklanmaya 
çalışmak sosyal ve psikolojik gerilimlere, baskılara, gündelik 
travmalara karşı oldukça etkili bir zihinsel ve fiziksel terapi. 
Evet, lezzetli yemekler büyülüdür. Büyüyü yaratmak, yemeği 
pişirmekten geçer. Öğrenmenin yolu da herkese açık!

According to many experts, what renders cooking one of the 
strongest weapons against the stress and hustle and bustle of the 
modern age is the constant effort of achieving balance. Different 
tastes must meet at the right moment, in the right amount. Try-
ing to focus to achieve this balance is a quite influential mental 
and physical therapy against social and psychological tensions, 
pressures and daily traumas. Yes, delicious food is magical. The 
key to creating magic is cooking. And anyone can learn!
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Kurabiye veya salata yapımına odaklanan kurslar ya da çiko-
lata atölyeleri gibi kısa programlar ilk denemeler için oldukça 
uygun. Tüm bir alanı öğretmekten ziyade birkaç temel tarife 
odaklanan bu tür kısa kurslarla hangi malzemelerden ya da 
tekniklerden hoşlandığınızı keşfedebilir ve sevdiğiniz alana 
yönelebilirsiniz. Lezzetlerine aşina olduğunuz bir mutfak ile 
başlamak da mümkün tabii. Akdeniz sebzeleri, Uzak Doğu 
baharatları ya da Fransız sosları… Yemeyi sevdiğiniz şeyleri 
pişirmeyi öğrenmek çok daha kolay olacaktır.

Courses that focus on salads or cookies or short programs such 
as chocolate workshops are quite convenient for first tries. 
Thanks to these courses, which offer a few basic recipes instead 
of teaching about an entire field, you can discover which ingre-
dients and techniques you like and steer towards the field of 
your preference. It is also possible to begin with a cuisine the 
tastes of which are familiar. Mediterranean vegetables, Far 
Eastern spices or French sauces… It will be easier to learn to 
cook what you love to eat!
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Hünkar tarhana çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Hünkar tarhana soup

Her keseye uygun, besleyici ve doyuru-
cu bir çorba olan hünkar tarhana çor-
bası, bayatlamış ekmeklerin israfını 
önlemek için birebir.

Süzme yoğurt ve küçük parçalara ayrılmış bayat ekmek mikserden geçirilir. Gü-
zelce harmanlanan karışım 7-8 saat dinlenmeye bırakılır. Daha sonra karışım 
tencereye alınır, tuz eklenir ve 3 bardak et suyu yavaşca tencereye ilave edilir. 
Kaynayana kadar karıştırılır. Bir tavada tereyağı kızdırılır ve küp küp doğranmış 
2 dilim bayat etmek eklenerek kızartılır. Çorba, kızarmış ekmek parçaları ve toz 
kırmızı biber ile servis edilir. Et suyu yaparken kullanılan etler de küçük parça-
lara bölünerek pişirme esnasında çorbaya katılabilir.

Affordable for anyone, nutritive and 
hearty, hünkar tarhana soup is per-
fect to prevent old bread from going to 
waste.

Blend the strained yoghurt and the old bread cut into small pieces. Blend the mix-
ture well and leave it to wait for 7-8 hours. Then put the mixture inside a pot, add 
salt and slowly add 3 cups of stock. Mix until it boils. Fry the butter inside a pan 
and add the 2 slices of diced old bread. Serve the soup with pieces of fried bread and 
red pepper. You can cut the meat used when making the stock and add it to the soup 
while cooking.

- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 3,5 yemek kaşığı tereyağı 
- 1 adet bayat ekmek
- 2 dilim bayat ekmek (Kruton yapmak için)
- 3 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

- 1.5 cups of strained yoghurt
- 3,.5 table spoons of butter 
- 1 loaf of old bread
- 2 slices of old bread (For the croutons)
- 3 cups of beef or chicken stock 

Ingredients

Malzemeler

Marmara Bölgesi lezzetleri
Marmara Region delicacies

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife
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Saroz pastry with zucchini
Kabaklı Saroz böreği

Yapılışı:

Preparation:

Kabaklı Saroz böreği kabak sevme-
yenlerin dahi hayır diyemeyeceği bir 
lezzet.

Kabukları soyulmuş kabaklar rendelenir ve suyu güzelce sıkılır. Lor peyniri, çır-
pılmış yumurta ve baharatlar kabakla iyice karıştırılır. Düz bir zemine yayılmış 
yufkaya su ve bitkisel yağdan hazırlanmış karışım sürülür. Üzerine kabaklı harç 
yayılır. Yufka rulo şeklinde sarılır ve tepsiye istenen şekilde yerleştirilir. Börek 
önceden 180 derecede ısıtılmış fırına verilerek ortalama 35-40 dakika pişirilir. 
Kabaklı Saroz böreği süzme yoğurt, zeytinyağı ve kuru naneyle hazırlanan sosla 
servis edilebilir. 

Saroz pastry with zucchini is a delicacy 
that even those who do not like zucchini 
cannot say no to.

Grate the peeled zucchini and squeeze out its water. Mix the lor cheese, beaten egg 
and spices with the zucchini. Pour the water and vegetable oil mixture over the 
phyllo dough that is spread on a flat surface. Add the stuffing with zucchini over 
it. Roll the phyllo in the shape of a cylinder and place it inside the tray as wished. 
Put the pastry into an oven preheated at 180 degrees and cook for 35-40 minutes. 
Saroz pastry with zucchini may be served with a sauce prepared with strained 
yoghurt, olive oil and dried mint.

- 3 adet hazır yufka
- 3 orta boy kabak
- 1 yumurta
- 1 su bardağı lor peyniri
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber ve kırmızı biber
- 1 kahve fincanı bitkisel yağ
- 1 kahve fincanı su

- 3 pieces of phyllo dough
- 3 medium-sized zucchini
- 1 egg
- 1 cup of lor cheese
- 1 tea spoon of salt, pepper and red pepper
- 1 coffee cup of vegetable oil
1 coffee cup of water

Malzemeler
Ingredients
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Istanbul pilavı

Yapılışı:

Preparation:

Tıpkı İstanbul gibi seveninin vazge-
çemediği, sevmeyeninin ise bir türlü 
alışamadığı bir yemek İstanbul pilavı.

Taze badem içi tereyağında kavrulur. Önceden ayıklanıp sıcak suda ıslatılmış pi-
rinç tencereye eklenir ve bademlerle birlikte yaklaşık 5 dakika kavrulur. Haşlanmış 
tavuk göğsü güzelce didiklenir. Nohut, tuz, toz şeker, safran ve arzu edilen baha-
ratlar karışıma eklendikten sonra 3 bardak sıcak su ilave edilir ve pilav kısık ateşte 
pişmeye bırakılır. Pirinçler suyunu çekince, yani yaklaşık 10-15 dakika içinde ocak 
kapatılır. Pilav, Antep fıstığı veya çam fıstığı ile bir tutam toz zencefil serpilerek 
servis edilir.

Just like İstanbul itself, İstanbul pilaff 
is a dish those who like it cannot give 
up on, and those who don’t just can’t 
get used to.

Fry the fresh almonds in the butter. Add the rice you have previously soaked in 
hot water inside the pot and fry with almonds for about 5 minutes. Pull apart the 
boiled chicken breast. Add the chickpeas, salt, sugar, saffron and desired spices into 
to mixture, pour over 3 cups of hot water and leave the pilaff to cook in low heat. 
When the rice comes to a simmer, that is to say in about 10-15 minutes, turn off the 
heat. Serve the pilaff with pistachios or pine kernels and a pinch of ground ginger.

İstanbul pilaff

- 2 su bardağı pirinç
- 3 bardak sıcak su
- Yarım su bardağı iç badem
- Yarım su bardağı kabuksuz Antep fıstığı  
   ya da çam fıstığı
- 1 parça haşlanmış tavuk göğsü
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz zencefil
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Çeyrek çay kaşığı safran

- 2 cups of rice
- 3 cups of hot water
- Half a cup of almonds
- Half a cup of peeled pistachios  
   or pine kernels
- 1 piece of boiled chicken breast
- Half a glass of boiled chickpeas
- 2 table spoons of butter
- 1 tea spoon of ginger
- 1 tea spoon of sugar
- Quarter tea spoon of saffron

Malzemeler
Ingredients
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Höşmerim

Preparation:
Cook the milk until it turns warm. Your finger shouldn’t burn when you dip it inside 
the milk. Remove the milk from the stove, add rennet and keep it waiting for around 
10 minutes with the lid on. Nicely blend the semolina and the sugar in a separate 
bowl. Add this mixture and the egg yolk into the milk with rennet. Cook in low heat 
until it boils. Once it starts to bubble up pour it in serving plates and wait for it to 
cool down. Höşmerim can be served with cinnamon, ice cream or clotted cream.

Höşmerim

Yapılışı:

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde 
bile adı geçen höşmerim son derece 
lezzetli, hafif ve zahmetsiz bir tatlı.

Süt ocakta ılıyana kadar ısıtılır. Süte parmak batırıldığında parmağın yanmama-
sı gerekmektedir. Ocaktan alınan süte peynir mayası eklenir ve kapağı kapalı şe-
kilde 10 dakika kadar bekletilir. Ayrı bir kapta irmik ve toz şeker güzelce harman-
lanır. Bu karışım ile yumurta sarısı peynir mayalı süte eklenir. Kaynayana kadar 
karıştırılarak kısık ateşte pişirilir. Fokurdamaya başladığında servis tabaklarına 
alınır ve servisten önce soğuması beklenir. Höşmerim, üzerine tarçın serperek, 
dondurma veya kaymak eklenerek servis edilebilir.

Mentioned even in Evliya Çelebi’s 
Book of Travels, höşmerim is a pretty 
delicious, light and effortless dessert.

- 1 litre süt 
- Yarım tatlı kaşığı peynir mayası
- 3 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı irmik
- 1 adet yumurta sarısı

- 1 liter of milk 
- Half a dessert spoon of rennet
- 3 cups of sugar
- 1 cup of semolina
- 1 egg yolk

Malzemeler
Ingredients
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Ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey, 1842 senesin-
de İstanbul’da doğdu. Hukuk öğrenimi için gittiği Paris’te re-
sim ve güzel sanatlara yöneldi. Yurda döndükten sonra Müze-i 
Hümayun’un başına getirildi. Bugünkü Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nin temelini teşkil eden Sanâyi-i Nefî-
se Mektebi’ni ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni kurdu. Antik 
eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla Asar-i 
Atika Nizamnamesi’ni hazırladı. Katıldığı birçok arkeolojik 
araştırmadan biri olan Sayda kazılarında, meşhur İskender 
Lahdi’nin gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Fransız ressam 
Gustave Boulanger gibi bir ustanın öğrencisi olan Osman 
Hamdi Bey, hayatı boyunca birçok eşsiz tabloya can verdi.

Painter, archaeologist and museologist Osman Hamdi Bey was 
born in İstanbul in 1842. He steered towards painting and fine 
arts in Paris, where he had gone to receive an education in law. 
Upon returning to the country, he was appointed head of the 
Imperial Museum. He established the Sanâyi-i Nefîse Mektebi, 
which constitutes the basis of today’s Mimar Sinan Universi-
ty of Fine Arts, and the İstanbul Archaeological Museums. He 
prepared the Ancient Works Charter was issued against the 
smuggling of antiques. During the Sidon excavations – one of 
the many archeological digs he was part of – he ensured the un-
earthing of the famous Alexander Sarcophagus. Osman Hamdi 
Bey, student of the veteran French painter Gustave Boulanger, 
gave life to many unparalleled paintings throughout his life.

Itır Şensoy

Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey

Sanatçılar ve eserleri:  
Osman Hamdi Bey
Artists and workslife
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Mimozalı Kadın
Woman with Mimosas

Osman Hamdi Bey, çağdaş Türk resminde kadın figürüne yer 
veren ilk sanatçıdır. Fransız asıllı eşi Marie’yi -sonraki adıyla 
Naile Hanım’ı- resmettiği “Mimozalı Kadın” tablosunu 1906 yı-
lında tamamlamıştır. Eserinde alışıldık oryantalist üslubunun 
aksine dönemin hâkim Avrupa akımlarına ayak uydurmuş, fona 
herhangi bir desen veya ayrıntı düşmemiş, fonda salt kırmızı 
kullanmayı tercih etmiştir. Fransız modasına uygun kıyafetleri 
içinde Naile Hanım, tabloda elinde tuttuğu sarı renkli mimoza 
çiçekleri ve arkaya doğru hafif eğik pozisyonuyla canlı bir ifade 
sergilemektedir.

Osman Hamdi Bey is the first artist to feature the female fig-
ure in contemporary Turkish painting. “Woman with Mimo-
sas” painting in which he depicted his French-originated wife 
Marie – later called Naile Hanım – was completed in 1906. In 
his work, he kept up with the dominant European trends of the 
time as opposed to the orientalist style, did not include any de-
sign or detail in the background and chose to use only the color 
red as purely background. In her French fashion attire, Naile 
Hanım puts forward a vivid expression in the painting with 
the yellow mimosas she is holding in her hand and her posture 
slightly inclining towards the back.
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1881 tarihli bu tablo, Osman Hamdi Bey’in sıklıkla ziyaret 
ettiği Gebze’deki köşkünden bir manzara tasviridir. Eserde 
dönem evlerinin mimari üslubu oldukça gerçekçi bir yorumla 
betimlenmiş, sıralı evlerin ardına Çoban Mustafa Paşa Ca-
mii’nin kubbesi yerleştirilmiştir. Tipik bir Osmanlı kasaba-
sının fon oluşturduğu tabloda resmedilen çocukların Osman 
Hamdi Bey’in kendi çocukları, kadınlarınsa eşi ve çocukları-
nın bakıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçı hem ailesi-
ni hem de o yılların Gebze’sini betimlerken resmine bir belge 
niteliği yüklemiştir.

This painting dated 1881 is a landscape depiction from his 
mansion in Gebze, which Osman Hamdi Bey would frequently 
visit. In the piece, the architectural style of the houses of the pe-
riod were depicted realistically, and behind the aligned houses, 
the dome of the Çoban Mustafa Pasha Mosque was placed. It 
is thought that the children depicted in the painting, in which 
a typical Ottoman town constitutes the background, are Os-
man Hamdi Bey’s own children and the women his wife and 
the nanny of the children. While depicting both his family and 
the Gebze of the time, the artist has assigned the quality of a 
document to his painting.

Gebze’den Manzara
Landscape from Gebze
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Osman Hamdi Bey’in 1888 tarihli “İranlı Halıcı” tablosu Doğu 
ve Batı’nın karşıt ögelerini ustalıkla bir araya getirmektedir. 
Fona düşülen zengin detaylar oryantalist üslubun bir gereği-
dir. Duvardaki işlemeler, nişe oturtulan vazo ve kahvedanlık, 
merdiven basamağındaki miğfer ve halılardaki etnik desenler 
gibi ayrıntılar Doğu’nun Batı’yı cezbeden unsurları olarak or-
taya çıkarılmaktadır. Avrupalı oldukları kıyafet ve duruşların-
dan açıkça belli olan kişilerin bakışlarındaki merak tablonun 
göze çarpan diğer detaylarındandır.

The painting “Iranian Carpet-Seller” of 1888 by Osman Hamdi 
Bey skillfully combines the opposing elements of the East and 
the West. The rich details in the background are a requirement 
of the orientalist style. Details such as the ornaments on the 
wall, the vase and coffee-holder in the niche, the helmet on the 
treading and the ethnic designs on the carpets are put forward 
as the elements of the East that attract the West. The curiosity 
in the eyes of the people who – as becomes apparent in their 
attire and posture – are Europeans, on the other hand, are 
among the other details that stand out.

İranlı Halıcı (Halıcı Acem)
The Iranian Carpet-Seller (The Carpet-Seller Persian)
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Osman Hamdi Bey eserlerinde mekan olarak sıklıkla Bursa 
Yeşil Camii’ni, figür olarak da kendisini kullanır. 1906 tarih-
li bu eserinde de Bursa Yeşil Camii’nin üst kat odası duvar 
süslemeleri, mavi çinileri ve yer yer dökülmüş sıvalarıyla tab-
lonun mekanını oluşturmaktadır. Elinde neyi, sırtında uzun 
kırmızı kaftanı, yemeniyle gelişi güzel dolanmış kalpağıyla 
zemindeki kaplumbağalara dikkat kesilmiş figürse Osman 
Hamdi Bey’in kendisidir. Ressamın, bu eseri Fransız Le Tour 
du Monde dergisinin 1869 tarihli sayılarından birinde yer 
alan ve bir kaplumbağa terbiyecisini tasvir eden gravürden 
esinlenerek vücuda getirdiği söylenir. Tablonun bir de 1907 
yılında yapılmış versiyonu bulunur.

In his works, Osman Hamdi Bey mostly opted for the Bursa 
Green Mosque as setting and himself as figure. In this work 
dated 1906, the wall decorations of the upper room of the Bursa 
Green Mosque, with its blue tiles and moldering plasters con-
stitute the setting of the painting. The figure, which is paying 
full attention to the tortoise on the floor, with his ney in hand, 
long red kaftan and kalpak randomly tightened with a ker-
chief, on the other hand, is Osman Hamdi Bey himself. It is said 
that the painter realized this work after being inspired by an 
engraving in the French magazine Le Tour du Monde depicting 
a tortoise trainer. The painting also has a 1907 version.

Kaplumbağa Terbiyecisi
The Tortoise Trainer
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Osman Hamdi Bey, 1908 tarihli bu çalışmasını her ne kadar 
“Keskin Kılıç” diye adlandırmışsa da tablo yaygın olarak “Si-
lah Taciri” ismiyle bilinmektedir. Eserde kullanılan mekanın 
ressamın başka tablolarında da rastladığımız eski bir han 
olduğu tahmin edilmektedir. Büyükçe bir Bizans sütunu üze-
rinde otururken görülen figür ressamın kendisi, hemen yanın-
da elinde kılıç tutan figürse oğlu Edhem’dir. Bu eser, Osman 
Hamdi Bey’in son dönem çalışmaları sırasında ürettiği ve dinî 
boyutu bulunmayan tek tablosudur.

Although Osman Hamdi Bey named this work of 1908 “The 
Sharp Sword”, the painting is popularly known as the “Gun 
Salesman”. It is predicted that the setting in the painting is 
an old inn we come across in other paintings by the artist. 
The figure sitting on a rather big Byzantine column is paint-
er himself and the figure holding a sword right next to him 
is his son Edhem. This painting is the sole work by Osman 
Hamdi Bey which he produced in his late period and which 
does not have a religious aspect.

Keskin Kılıç (Seyf-i Katı)
The Sharp Sword
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PTT A.Ş.’den dev bir adım daha
Another giant step from the PTT Corp. 

PTT A.Ş. ve Hong Kong merkezli taşımacılık firması PAL 
Express arasında “Hisse Devri Protokolü” imzalandı. Pro-
tokol kapsamında, PAL Express’in yüzde 15’lik hissesi 
sembolik bir rakam olan 1 dolar karşılığında PTT A.Ş.’ye  
devredildi.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
22 Ocak’taki protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin köklü ve güzide bir kurumu olan PTT’nin dün-
ya markası olma yolunda bir adım daha attığını dile getir-
di. PTT’nin sürekli atılım içinde olduğunu kaydeden Bakan 
Arslan, “PTT son yıllarda geleceği çok iyi okuyan ve buna 
göre kendini yenileyen bir kurumumuz. 6 yıl önce binlerce 
tedarikçiyle milyonlarca alıcıyı tek çatı altında buluşturan  
ePttAVM’yi kurdu, bununla birlikte e-ticaret için gerekli tüm 
altyapıyı oluşturdu. Online ödeme sistemlerini de geliştirmeyi  
başardı. Bu konuda bugüne kadar çok güzel bir gelişme sağ-
ladı” dedi.

E-ticarette nakliye konusunun önemine işaret eden ve PAL 
Express ile yürütülen işbirliğine değinen Bakan Arslan, 
“Geçen yıl imzalanan sözleşme kapsamında PAL Express ve 
Türk Hava Yolları aracılığı ile Uzak Doğu’da gerek ülkemiz 
gerekse diğer ülkeler adına toplanan tüm elektronik ticaret 
gönderilerinin en hızlı, en uygun şartlarda taşınması sağ-

A “Share Transfer Protocol” was signed between the PTT Corp. 
and Hong Kong-based transportation firm PAL Express. With-
in the framework of the protocol, 15 percent shares of PAL 
Express were transferred to the PTT Corp. for the symbolic 
amount of 1 dollar.

In the speech he delivered at the protocol signature ceremony 
on January 22, Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication Ahmet Arslan indicated that the PTT, a rooted 
and distinguished institution of Turkey, has taken yet another 
step towards becoming a global brand. Stating that the PTT is 
continuously taking leaps, Minister Arslan said, “The PTT is an 
institution of ours that has been reading the future very well 
in the recent years and renewing itself accordingly. 6 years 
ago, it established ePttAVM, which unites thousands of suppli-
ers with millions of buyers under a single roof, and with that, it 
established all the necessary infrastructure for e-commerce. It 
managed to enhance its online payment systems, as well. It has 
secured very pleasant improvement in this field until today.”

Pointing to the importance of shipping in e-commerce and 
touching upon the collaboration carried out with PAL Express, 
Minister Arslan said, “Within the scope of the agreement signed 
last year, all electronic commerce dispatch collected in the name 
of both our country and other countries in the Far East were 

Haberler 
Newslife 1
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lanmış oldu. Bu hizmet sayesinde 2016 ve 2017 yıllarında 
toplam 4 milyon 831 bin 729 kilogram gönderinin ülkemize 
kabulü veya üçüncü ülkelere transit geçişi sağlandı. Toplam-
da 133 milyon 839 bin 884 liralık -sadece bu sektörde- ciro 
elde edildi ve yine buradan 14 milyonun üzerinde kâr sağlan-
dı. Bu ortaklık sayesinde PTT uluslararası elektronik tica-
ret gönderilerinin taşınması ve tesliminde 67 ülke arasında 
7’nci sıraya yükselmiş durumda” diye konuştu.

Bakan Arslan, Hisse Devri Protokolü’nün iki şirket arasın-
daki ortaklığı bir adım ileri taşıdığını belirterek, “24 Ekim 
2017 tarihinde iki kurum arasında imzalanan ek bir proto-
kol kapsamında PAL Express şirketinin yüzde 15’lik hissesi 
sembolik bir rakamla, 1 dolar karşılığında PTT’ye devredil-

carried in the fastest, most affordable means via PAL Express 
and Turkish Airlines. Thanks to this service, the admittance in 
our country or transfer to third countries of a total of 4 million 
831 thousand 729 kilograms of dispatch were ensured in 2016 
and 2017. A turnover of 133 million 839 thousand 884 liras was 
ensured in this sector alone and a profit of over 14 million was 
made. Thanks to this partnership, the PTT has risen to rank 7 
among 67 countries in terms of the transportation and delivery 
of international electronic commerce dispatch.”

Indicating that the Share Transfer Protocol carries the partner-
ship between the two companies a step further, Minister Arslan 
went on to add, “Within the framework of an additional proto-
col signed between the two institutions on 24 October 2017, 15 

“PTT A.Ş., 6 yıl önce binlerce tedarikçiyle milyonlarca alıcıyı tek çatı altında 
buluşturan ePttAVM’yi kurdu, bununla birlikte e-ticaret için  

gerekli tüm altyapıyı oluşturdu.” 
 “6 years ago, the PTT Corp. established ePttAVM, which unites thousands of suppliers 

with millions of buyers under a single roof, and with that, it established all the  
necessary infrastructure for e-commerce.”
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miş oluyor. Artık PTT uluslararası e-ticarette de bir üst sevi-
yeye taşınmış olacak. PTT, PAL Express’in kabiliyetlerinden 
yararlanarak Uzak Doğu’da veya dünyada daha farklı, daha 
önemli işler yapabilir hale gelecek. PAL Express de PTT gibi 
dünya çapında söz sahibi bir posta idaresiyle işbirliği ya-
pabilecek. Diğer sektörlerde yaptığımız gibi bu sektörde de 
Türkiye’yi hub haline getirmeyi çok önemsedik ve önemli bir 
adımı böylece atmış olduk” dedi.

PAL Express Yönetim Kurulu Başkanı Anthony Lau ise pro-
tokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sizlerle beraber 
ortaklığımızı daha da ileri bir seviyeye taşıyacağımıza emi-
nim. Bu ortaklığımız sayesinde PTT’nin gerçekleştirmiş ol-
duğu e-ticaret çalışmalarını Asya’ya doğru yaygınlaştırma-
sına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. PTT’ye ve Türkiye’nin 
Ulaştırma Bakanlığı’na vermiş oldukları desteklerden dolayı 
teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

percent shares of the PAL Express company is transferred to the 
PTT with the symbolical amount of 1 dollar. The PTT will now 
have been carried to an upper level in terms of international 
e-commerce. The PTT, by making use of the abilities of PAL Ex-
press, will be able to carry out more diversified, more important 
works in the Far East and in the world. PAL Express, on the oth-
er hand, will be able to collaborate with a postal institution such 
as the PTT, which has a global say. As was the case in all other 
sectors, we have attributed major importance to making Turkey 
a hub within this sector and have thus taken an important step.”

PAL Express Chairman of Board Anthony Lau, on the other 
hand, stated in his speech at the signature ceremony, “I am cer-
tain that with you, we shall carry our partnership to a further 
level. With this partnership, we aim to contribute to the spread 
of the PTT’s e-commerce efforts into Asia. I would like to offer 
my thanks to the PTT and to Turkey’s Ministry of Transport for 
the support they have granted.”

“PTT, PAL Express’in kabiliyetlerinden yararlanarak Uzak Doğu’da veya dünyada 
daha farklı, daha önemli işler yapabilir hale gelecek.”

“The PTT, by making use of the abilities of PAL Express, will be able to carry out more 
diversified, more important works in the Far East and in the world.”
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“PTT bir dünya devi oldu”
“PTT has become a global giant”

PTT A.Ş.’nin Kars’taki yeni işyerleri, hizmet binaları ve çağ-
rı merkezinin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın teşrifleriyle 19 Ocak’ta gerçekleşti-
rildi. Kağızman’daki işyerinin açılışında bir konuşma yapan 
Bakan Ahmet Arslan, PTT A.Ş.’nin hiçbir banka şubesinin 
bulunmadığı 1792 yerleşim yerinde bankacılık hizmeti sun-
duğunu, hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 175 yerleşim ye-
rinde ise Pttmatikler aracılığıyla hizmet verdiğini söyledi. 
Bakan Arslan Şirket’in 177 yıllık bir çınar olduğunu kayde-
derek, “PTT 2002 yılında 7 kuruluşa 11 hizmet veriyordu, 
şimdi 396 kuruluşa 552 ayrı hizmet veriyor. 11 hizmetten 552 
hizmete, 7 kuruluştan 396 kuruluşa... Bu müthiş bir gelişim, 
bu müthiş bir değişim. PTT’de ayda 95 milyon işlem yapılı-

The PTT’s new offices, service buildings and call center in Kars 
were opened with the graces of the Minister of Transport, Mar-
itime Affairs and Communication Ahmet Arslan on January 19. 
Delivering a speech at the opening of the office in Kağızman, 
Minister Arslan stated that the PTT offers banking services in 
1792 settlements where no other bank branch is to be found, 
and that in 175 settlements where no other bank ATM is pres-
ent, offers services through Pttmatiks. Indicating that the Com-
pany stands as a plane tree of 177 years, Minister Arslan said, 
“In 2002, the PTT offered 11 services to 7 establishments; now 
it offers 552 different services to 396 establishments. From 11 
services to 552 services, from 7 establishments to 396 establish-
ments… This is a remarkable development, this is an amazing 

2
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yor. Ayda 95 milyon, yılda 1 milyar 200 milyon işlem...” diye 
konuştu. Bakan Arslan, PTT’nin Dünya Posta Birliği İdari 
Konsey Başkanlığı’nı yürüttüğünü ve dünya posta sektörüne 
yön verdiğini de belirterek, “Tüm bunlar çalışarak oluyor, 
koşturarak oluyor, daha da önemlisi inanmakla oluyor. İşte 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın Ba-
kanlık olarak bize, kurum olarak PTT’ye olan inancı bizi bu 
noktalara getirdi” dedi.

change. 95 million transactions are carried out at the PTT on a 
monthly basis. 95 million transactions per month, 1 billion 200 
million transactions per year…” Asserting that the PTT acts as 
the Chair of the Council of Administration of the Universal Postal 
Union and that it steers the global postal sector, Minister Arslan 
indicated, “All of this is achieved by working, by putting in effort, 
but most importantly by having faith. The faith of our Esteemed 
President and Esteemed Prime Minister in us as the Ministry, in 
the PTT as an institution has brought us to this point.”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise törende yaptığı konuşmada 177 yıldır devle-
tin, milletin ve insanlığın hizmetinde olan PTT’nin 4 bin 
663’üncü işyerinin açıldığını kaydederek yeni işyerinin ha-
yırlı uğurlu olmasını temenni etti. Törende Kars Valisi Rah-
mi Doğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Kars Milletvekili 
Selahattin Beyribey de birer konuşma yaptı.

In the speech he delivered at the ceremony, PTT Corp. Chairman 
of Board and Director-General Kenan Bozgeyik, on the other 
hand, stated that the PTT, which has been serving the state, the 
people and humanity for 177 years, has opened its 4 thousand 
663rd office and expressed his wishes that it will lead to good. 
During the ceremony, Kars Governor Rahmi Doğan and Justice 
and Development Party Kars Deputy Selahattin Beyribey also 
delivered speeches.
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Kağızman’daki törenin ardından Cumhuriyet PTT Merkez 
Müdürlüğü ve hizmet binasının da açılışı gerçekleştirildi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
burada yaptığı konuşmada PTT A.Ş.’nin son 15 yıldaki deği-
şim ve dönüşümüne değindi. PTT’nin bir dünya devi olduğu-
nu ifade eden Bakan Arslan, PTT’nin, diğer kurumların ve 
Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini söyleyerek, “Dün-
yanın birçok ülkesine gidiyoruz, önemli görüşmeler, çalış-
malar yapıyoruz. Onların hepsinde şuna şahit oluyorum: 
Dünyadaki mazlumlar da, mağdurlar da, bu coğrafyadaki 
insanlar da Türkiye’den çok şey bekliyorlar. Çünkü biliyor-
lar ki Türkiye güçlendikçe, Türkiye büyüdükçe, Türkiye bu 
kutlu yürüyüşüne devam ettikçe mazlumlara ve mağdurlara 
destek olmaya, yardımcı olmaya devam edecektir” dedi.

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Vali Rahmi Doğan ve Kars 
Milletvekili Selahattin Beyribey’in konuşmalarının ardın-
dan PTT Çağrı Merkezi’nin de açılışı gerçekleştirildi.

Following the ceremony at Kağızman, the Cumhuriyet PTT 
Central Directorate and the service building were opened, as 
well. In the speech he delivered there, Minister of Transport, 
Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan touched 
upon the PTT Corp.’s change and transformation in the last 15 
years. Expressing that the PTT is a global giant, Minister Arslan 
stated that the PTT, other institutions and Turkey would contin-
ue to prosper and said, “We go to many different countries of 
the world; carry out important works, correspondences. This 
is what I witness in each and every single one of them: The op-
pressed, the wronged of the world as well as the people of this 
geography expect a lot from Turkey. For they know that as Tur-
key grows stronger, as Turkey grows bigger, as Turkey carries 
on this glorious walk, it shall continue to provide support to and 
help out the oppressed and the wronged.” 

After the speeches of Director-General Kenan Bozgeyik, Gov-
ernor Rahmi Doğan and Kars Deputy Selahattin Beyribey, the 
PTT Call Center was launched, as well.
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Baklagiller ve tarihi çeşmeler pullarda
Legumes and historical fountains on stamps

PTT A.Ş., Ocak ayında “Baklagiller” konulu sürekli posta pul-
ları ile 2018 yılı Pul Emisyon Programı’nda yer alan “Tarihi 
Çeşmeler” konulu anma pulunu tedavüle çıkardı. 

5 Ocak’ta basılan “Baklagiller” konulu, 6 değerli sürekli pos-
ta pullarında bakla, barbunya, börülce, fasulye, mercimek ve 
nohut görsellerine yer verildi. 26x36 milimetre boyutundaki 
pullar 20 Kuruş, 2 TL, 3 TL, 4 TL, 6,50 TL ve 14 TL bedel-
le, söz konusu pullara ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk 
gün zarfı ise 31 TL bedelle satışa sunuldu.

31 Ocak’ta ise “Tarihi Çeşmeler” konulu anma pulu basıldı. 
Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi görselinin yer aldığı 36x52 
milimetre boyutundaki anma pulu 2 TL bedelle, söz konusu 
pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilkgün zarfı ise 3 TL 
bedelle satışa sunuldu.

During the month of January, the PTT Corp. issued the defin-
itive postal stamps themed “Legumes” and the official post-
al stamps themed “Historical Fountains” featured in the 2018 
Stamp Emission Program.

Featured on the definitive postal stamps of 6 values themed 
“Legumes” printed on 5 January, were visuals of broad beans, 
shell beans, haricot beans, lentil and chickpeas. The stamps of 
26x36 millimeters were put up for sale for 20 Kuruş, 2 TL, 3 
TL, 4 TL, 6.50 TL and 14 TL, and the related first day cover of 
140x210 millimeters for 31 TL.

Commemorative stamp themed “Historical Fountains” were 
printed on 31 January.  The commemorative stamp of 36x52 
millimeters, on which the visual of Suleiman the Magnificent 
was used, was put up for sale for 2 TL and the related first day 
cover of 140x210 millimeters for 3 TL.

3
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Growing its widespread service network by the day, the PTT 
Corp. opened many new offices and launched new Pttmatiks 
throughout Turkey between 15 December 2017 and 15 Janu-
ary 2018.

A total of 40 offices in 22 cities, namely Adana, Afyon, Anka-
ra, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, 

Erzincan, Gaziantep, İstan-
bul, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Mersin, Muğla, 
Nevşehir, Tekirdağ, Tokat and 
Trabzon; a total of 100 Pttma-
tiks in 29 cities, namely Ada-
na, Adıyaman, Afyon, Anka-
ra, Antalya, Balıkesir, Bingöl, 
Burdur, Bursa, Denizli, Diyar-
bakır, Edirne, Eskişehir, Ga-
ziantep, Hatay, Isparta, İstan-

bul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, 
Kırşehir, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa and 
Uşak were offered to citizens. 

New offices and Pttmatiks by the PTT
PTT’den yeni işyerleri ve Pttmatikler

Yaygın hizmet ağını gün geçtikçe daha da büyüten PTT A.Ş., 
15 Aralık 2017 ve 15 Ocak 2018 tarihleri arasında Türkiye 
genelinde pek çok yeni işyeri ve Pttmatik’in açılışını gerçek-
leştirdi. 

Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Ça-
nakkale, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Mer-
sin, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, 
Tokat ve Trabzon olmak üzere 
22 ilde toplam 40 işyeri; Ada-
na, Adıyaman, Afyon, Ankara, 
Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bur-
dur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Eskişehir, Gaziantep, 
Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Karaman, 
Kars, Kastamonu, Kırşehir, 
Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa ve Uşak olmak 
üzere 29 ilde toplam 100 Pttmatik vatandaşların hizmetine 
sunuldu.

4
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life
KITAP
BOOK

Yönetmen John Badham ve film yapım-
cısı Craig Modderno’nun deneyimlerini 
aktardığı Artistlik Yapma, hem sinema-
severler hem de bu alanda çalışmak iste-
yenler için pek çok bilgi içeriyor. Yönet-
menler ve oyuncular arasındaki iktidar 
ilişkisini farklı bir bakış açısıyla aktaran 
eser, Sydney Pollack, Mel Gibson, James 
Woods ve Clint Eastwood gibi birçok 
ünlü ismin kısa röportajlarını da okuyu-
cuya sunuyor. 

I’ll Be in My Trailer, in which director John 
Badham and film producer Craig Mod-
derno relay their experiences, contains all 
sorts of information for both the lovers of 
cinema and those who want to work in the 
field. Offering an alternative perspective 
on the struggle for power between direc-
tors and actors, the work also features 
short interviews by many famous names 
such as Sydney Pollack, Mel Gibson, 
James Woods and Clint Eastwood. .

ARTISTLIK YAPMA
I’LL BE IN MY TRAILER   
JOHN BADHAM 
CRAIG MODDERNO   
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80’den fazla kitapta imzası bulunan 
İranlı yazar Farhad Hassanzadeh, Bul 
Beni Ziba’da dramatik bir hikayeyi etki-
leyici ve akıcı bir dille anlatıyor. Kitap, 
akıl hastanesindeki bir adamın kaçmak 
için kızı Ziba’dan yardım istemesini konu 
ediniyor. 

Iranian writer Farhad Hassanzadeh, 
who has published over 80 books, pre-
sents a dramatic story in a moving and 
emanative manner in Call me Ziba. The 
book centers around a man asking for 
his daughter Ziba’s help to run away 
from an asylum. 

BUL BENI ZIBA
CALL ME ZIBA   
FARHAD 
HASSANZADEH   
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life
MÜZIK
MUSIC

DELININ YILDIZI    
VEGA

Deniz Özbey ve Tuğrul Akyüz’den oluşan 
Vega grubu, 12 yıl aradan sonra “Delinin 
Yıldızı” adlı albümle çıkış yaptı. On şarkı-
dan oluşan albüm 2017’nin son aylarında 
Vega hayranlarıyla buluştu. “Delinin Yıl-
dızı”ndaki şarkılardan birinde, evli olan 
Özbey ve Akyüz çiftine kızları Ceylin eşlik 
ediyor. Vega, albümü kendi gücüyle ayak-
ta durmaya çalışan kız çocuklarına ve 
mücadelelerinde onlara yol gösterenlere 
adadığını söylüyor.

Composed of Deniz Özbey and Tuğrul 
Akyüz, the band Vega made an appear-
ance with the album titled “Delinin Yıldızı” 
after a break of 12 years. Composed of ten 
songs, the album met with the fans of Vega 
in late 2017. In one of the songs in “Delin-
in Yıldızı”, the married couple Özbey and 
Akyüz are accompanied by their daugh-
ter, Ceylin. Vega says that the album is 
dedicated to girls who try to stand on their 
feet and those who guide the way for them 
in their struggle.
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PEŞINDEYIM    
INCESAZ

Türk müziğinin en sevilen gruplarından 
İncesaz, 20. yılını “Peşindeyim” albü-
müyle kutluyor. Ezgi Köker Aldemir ve 
Bora Ebeoğlu’nun vokal yaptığı albümde, 
Haris Alexiou’nun Türkçe sözlü bir şar-
kısı da bulunuyor. Cengiz Onural ve Mu-
rat Aydemir bestelerinin yer aldığı on bir 
şarkıdan oluşan çalışma, yakın zamanda 
plak formatında da dinleyicinin beğeni-
sine sunulacak.

One of the most loved bands of Turkish 
music, İncesaz celebrate their 20th year 
with the album “Peşindeyim”. In the al-
bum, in which Ezgi Köker Aldemir and 
Bora Ebeoğlu are the vocals, there is also 
a song by Haris Alexiou with Turkish lyr-
ics. The work, composed of ten songs and 
featuring compositions by Cengiz Onural 
and Murat Aydemir, will be presented to 
the listeners in record format soon.



122

YÖNETMEN DIRECTOR: ONUR SAYLAK
OYUNCULAR STARS: AHMET MÜMTAZ TAYLAN, HAYAT VAN ECK,  
TUBA BÜYÜKÜSTÜN, TURGUT TUNÇALP 
YAPIM PRODUCTION: TÜRKIYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA
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life
FILM
MOVIE

Büyük bir şehirde lise okuma-
yı hayal eden on dört yaşındaki 
Gaza, insan kaçakçısı babasının 
onu da işlere dahil etmesiyle er-
ken yaşta suçla tanışır. Babası 
ona göçmenleri gözetleme görevi 
verir. Gaza’nın önünde iki seçe-
nek vardır: Ya babasının direk-
tiflerini yerine getirerek bir suçlu 
olarak yaşayacak ya da göçmen 
olacaktır. Hakan Günday’ın on 
yedi dile çevrilen Daha isimli ro-
manından beyazperdeye uyarla-
nan filmin yönetmen koltuğunda 
Onur Saylak oturuyor. 

Dreaming of going to high school 
in a big city, the fourteen-year-old 
Gaza makes an early acquaint-
ance with crime when his father, 
a human trafficker, gets him in-
volved. His father tasks him with 
keeping an eye on the immigrants. 
Gaza is faced with two options: 
He will either comply with his fa-
ther and live as a criminal or be-
come an immigrant. Adapted into 
the silver screen from Hakan Gün-
day’s Daha translated into seven-
teen languages, the film is directed 
by Onur Saylak.

DAHA
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YÖNETMEN DIRECTOR:  ROAR UTHAUG 
OYUNCULAR STARS: ALICIA VIKANDER, DOMINIC WEST,  
DANIEL WU, WALTON GOGGINS  
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: MACERA-AKSIYON ADVENTURE-ACTION

Lara, babasına ait Croft Hol-
ding’in başına geçmeyi reddedip 
bisikletli kurye olarak çalışmaya 
başlar. Bir yandan da üniversite-
de okumaktadır. Babası yedi yıl 
evvel gizemli bir şekilde kaybol-
muştur. Bu kayboluşun nedenini 
araştırmaya karar veren Lara, 
kendini Japonya kıyılarındaki es-
rarengiz adada bulur ve tehlikeli 
bir maceraya atılır. Lara Croft’un 
Tomb Raider olma yolundaki ilk 
serüvenini anlatan filmin başro-
lünde Alicia Vikander yer alıyor.

Lara refuses to take over her fa-
ther’s Croft Holding and starts 
working as a bicycle courier. 
Meanwhile, she is studying at the 
university. Her father has myste-
riously disappeared seven years 
ago. Deciding to look for the cause 
of this disappearance, Lara finds 
herself in a mysterious island on 
the Japanese shore and sets on a 
dangerous adventure. The film, 
which recounts the first step in 
Lara Croft’s journey of becoming 
Tomb Raider, stars Alicia Vikander.

TOMB RAIDER



Biz kitap dostuyuz
Kitapların eğitim ve kültüre katkısının 
bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü 
kitap taşıma kampanyasıyla kitapları 
diğer gönderilere oranla daha uygun fi-
yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak 
kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS 
kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-
ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya 
ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan 
APS kurye veya kargo gönderilerine ise 
mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-
rim uygulanıyor.

We are book-friendly
Aware of the contribution of books to  
education and culture, the PTT Corp., 
with its book delivery campaign, brings 
books to the recipient at even more af-
fordable prices compared to other types 
of post. EMS posts that include books – 
on the condition that they are not com-
mercial – are delivered for 3 TL if they 
are under 1 kilogram. For EMS courier 
or cargo exceeding 1 kilogram, on the 
other hand, a discount of 50 percent 
over the present tariff is applied.

Posta gönderileriniz imzanızı 
taşısın ister misiniz? 
PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle 
gönderilerinizde iz bırakın, postaları-
nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-
şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni 
temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-
ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-
rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-
rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı 
saklayabilirsiniz.

Would you like your postal  
dispatch to bear your signature?
With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-
vice, leave a mark on your dispatch and 
add value to your post. By obtaining the 
Personal Stamp Application Form and 
Agreement from PTT branches, you can 
take the first step, and make a stamp out 
of a visual object of your choice. Moreo-
ver, you can use this stamp on your dis-
patches or keep it as souvenir.

Milyonlarca ürün  
ePttAVM.com’da
PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 
2 milyon 500 binden fazla ürünü ol-
dukça uygun fiyatlara sunuyor. Siteden 
gözünüz kapalı alışveriş yapabilirsiniz. 
Çünkü ePttAVM.com’da güvenli tica-
ret sistemiyle alıcı ve satıcı arasındaki 
bütün adımlar baştan sona kontrol edi-
liyor. Müşterinin kredi kartı bilgileri 
sistemde tutulmuyor ve üçüncü şahıs-
larla kesinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, 
güvenli bir 3D secure sayfası üzerinden 
aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

Millions of products on  
ePttAVM.com
PTT’s e-commerce website ePttAVM.
com offers over 2 million 500 prod-
ucts at quite affordable prices. Have no 
doubts whatsoever about shopping on 
the site, for on ePttAVM.com, each and 
every step between seller and buyer are 
controlled through the secure e-com-
merce system. Customers’ credit card 
information is not retained on the sys-
tem and is not shared with third parties 
whatsoever. Payment is made unmedi-
ated on a 3D secure site. 

124

Bilgi
Informationlife



Teknolojik mektubun adı  
PTTKEP
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT 
aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-
liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital 
postaların içeriği kesinlikle değişti-
rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde 
hukuki delil olarak kullanılabiliyor. 
Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-
ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini 
hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-
rimli yürütmek, çevrenin korunması-
na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve 
kurumlar elektronik yazışmaları için 
PTTKEP’i tercih ediyor.

Technological letter: PTTKEP
Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-
tronik Posta-KEP) is delivered with safe-
ty through the PTT. The content of digital 
mail sent via PTTKEP is absolutely un-
alterable, and these posts can be used as 
legal evidence if required. Persons and 
institutions that want to save on time, 
paper and money, complete their offi-
cial and commercial procedures rapid-
ly, carry out their commercial activities 
efficiently, and contribute to the protec-
tion of the environment opt for PTTKEP 
in their electronic correspondence.

Western Union hizmeti 
Uluslararası para transferinde dünya-
nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu 
kabul edilen Western Union, Türkiye’de 
PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir 
Western Union temsilcisi olarak, ban-
ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her 
noktasına para transferi işlemlerinizi 
gerçekleştiriyor. Western Union’la para 
transferi yapabilmek için kimliğinizle 
birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

Western Union service
The world’s most reliable and fastest  
institution when it comes to internation-
al money transfer, Western Union adds 
to its speed in Turkey with the PTT. As a 
Western Union representative, the PTT 
carries out money transfers anywhere 
in the world without the requirement of 
a bank account. To transfer money via 
Western Union, all you have to do is go to 
a PTT branch with your ID card.

Baskı ve gönderi maliyetinizi 
azaltın
PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle 
müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. 
Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-
ların da faydalanabildiği bu hizmette 
fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi, 
tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu 
gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-
yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada 
az sayıda posta şirketinde bulunan bu 
hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve 
güveniyle sunuluyor.

Reduce printing and dispatch 
costs
PTT Corp. offers major comfort to its 
customers with its Combined Post ser-
vice. In this service, which can be used 
by establishments, institutions and per-
sons alike, collective sendings such as 
bills, insurance policy, bank statements, 
congratulatory notes, brochures and 
celebration notes are printed by the PTT 
Corp. and sent to the relevant persons. 
Offered by only a few postal administra-
tions in the world, this service is granted 
in Turkey under the quality and safety of 
the PTT Corp.
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Bulmacalife Hazırlayan: Mustafa Başaran
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Bulmacalife Kazananlar ve Çözümler

Can Tüzün, Cenk Taktak, Halil Namlı, Umut Kırkoca, Mesut Doğan
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OCAK AYI KAZANANLARI:



ZAMANINDA



1000 1788


